




هرامش 94 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 94 تاراشا -  12همانلصف 

باتک 12تاصخشم 

بلاطم 13تسرهف 

ینامسآ ياه  20همزمز 

نایلیلخ يدهم  همان /  20یهلا 

نایلیلخ يدهم  ییاهنت /  زا  22روبع 

یتاجنروپ یفطصم  تا /  ینابرهم  زا  مهس  23کی 

یقلاخ یلع  وت /  دای  ياوه  رد  24سفن 

يویدخ الهش  تسا /  وت  اب  25ملد 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  میتلفغ /  هلفاق  اب  27رفسمه 

نایرقاب دیمح  شزاون /  28باتفآ 

رورسم بنیز  یسک /  یب  ياه  30هداج 

31تاولص

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )31

ناعراز هرینم  (/ 6) هینابعش تاولص  هب  31یهاگن 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  راهب /  زا  رتدنم  32تواخس 

داژن لیلخ  هدیعس  مظعا /  32لوسر 

زبس 35جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )35

نایلیلخ يدهم  / اشامت 35غاب 

هداز حیبذ  هرطاف  ندناوخ /  36ِتصخر 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  منک /  زاورپ  مهاوخ  37یم 

یتمعن اتیزر  سامت /  38هدفه 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مالس 39حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  ...ینعی /  39حبص ،

يدمحم سابع  محبص /  هب  همه  زا  رت  40کیدزن 

نیدلاردب مظاکدمحم  هدز /  همیخ  حبص ، رد  شپترپ  ياه  41گنر 

ینابغاب ماهلا  یتسه /  راسخر  رب  هرطق يا  42حبص ؛

اه قیاقش  43اب 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )43

یجیهم هبادوس  / 43قیاقش

يریما نیسح  مشک /  یم  تلاجخ  امش  44زا 

نیدلاردب مظاکدمحم  زاورپ /  رطع  رب  45هسوب 

نوتیز 47مخز 

يدابآدوواد هموصعم  / اه گنس  47دنگوس 

يدمحم سابع  تیاه /  یگنتلد  يارب  48یهانپ 

يریشمش هّللا  حور  گنس /  نیرخآ  49دیاش 

نامز هچیرد  51زا 

51هراشا

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  51دالیم 

یناما مثیم  / دمحم رارسا  51هنیجنگ 

· نایلیلخ يدهم  مالسلا /  هیلع  متفه  موصعم  52اب 

يدمحم سابع  قشع /  54نیمجنپ 

يریدن هیقر  يراج /  57شناد 

نیدلاردب مظاکدمحم  يرقاب /  ياه  هنیجنگ  58تواخس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  60تافو 

60هراشا

يدابآدوواد هموصعم  / ماش ياه  هبارخ  رد  هنایزات  60ریز 

يریدن هیقر  یگلاس /  هس  نیمه  63اب 
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يویدخ الهش  /!؟ تلاسر رجا  دوب ، 63نیا 

يریشمش هّللا  حور  ...دوز / !  64ردقچ 

یتمعن اتیزر  / لد 64درد 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  66تدالو 

66هراشا

يدابآدوواد هموصعم  / مشخ زا  66نازیرگ 

نایلیلخ يدهم  تدابع /  زامن و  جح و  درم  متفه ؛ 68ياوشیپ 

جراوخ مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایهاپس  نیب  ناورهن  گنج  70عوقو 

70هراشا

عراز هبوبحم  «/ دندرک یم  جل  راقفلاوذ ، تکرح  اب  »70

یناما مثیم  جوجل /  72نالهاج 

يریدن هیقر  اهاروعاب /  معلب  73جراوخ ؛

يریما نیسح  وت / ...  تیالو  74یب 

یمالسا تیبرت  یتیبرت و  روما  75زور 

عراز هبوبحم  / دهاوخ یم  تبقارم  75لگ ،

يریما نیسح  دهاوخ /  یم  نابغاب  76لگ ،

يراکوکین ناسحا و  77زور 

77هراشا

یجیهم هبادوس  !/ نک تباجا  مه  77وت 

یتمعن اتیزر  يریگب /  ار  متسد  ات  مریگ  یم  ار  79یتسد 

یتمعن اتیزر  / هدنزغل ياه  مشچ  79هداج 

یتمعن اتیزر  تسه /  81ناتدای 

يراک تخرد  84زور 

84هراشا

يدابآدوواد هموصعم  / ادرف يارب  يراگدای  84تخرد ؛

یتاجنروپ یفطصم  هقدص /  ای  ناسحا  يراک ؛ 85تخرد 
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هداز حیبذ  هرطاف  یگدنز /  زبس  هرجنح  86تخرد ؛

ینیسح 89نیعبرا 

89هراشا

عراز هبوبحم  / شیپ زور  89لهچ 

نیدلاردب مظاکدمحم  یناوخزاب /  نیرت  91شارخرگج 

يدمحم سابع  دننک /  یم  هیوم  92اهداب 

یقلاخ یلع  هدید /  مخز  95یناوراک 

روپ نامیلس  همطاف  هودنا /  زور  97لهچ 

داژن لیلخ  هدیعس  مالسلااهیلع /  بنیز  هتسخ  هرجنح  99زا 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  دوب / ! مالسلا  هیلع  یلع  يادص  100ایوگ 

نیدلاردب مظاکدمحم  نیعبرا /  زا  101هرطق يا 

یتمعن اتیزر  103نیعبرا / 

یتمعن اتیزر  / مالسلااهیلع 103بنیز 

ادهش تشادگرزب  106زور 

106هراشا

عراز هبوبحم  / یگدازآ رّبکم  نیرتالاو  106دیهش ؛

يدابآدوواد هموصعم  ...ات /  يا  هتفر  108خرس 

نیدلاردب مظاکدمحم  تسا /  نشور  امش  مان  زا  109ایند ،

یتمعن اتیزر  ...دوبن /  نوخ  110رگا 

هداز حیبذ  هرطاف  ناتریس /  111قیاقش 

یتمعن اتیزر  امش /  تاجن  يارب  112طقف 

یتمعن اتیزر  دوبن /  زاجیا  تعنص  رد  وت  لثم  سک  113چیه 

هللا همحر  ینیمخ  دمحادیس  جاح  115تلحر 

115هراشا

نیدلاردب مظاکدمحم  / دیشروخ 115راگدای 

نایلیلخ يدهم  رای /  116ِراگدای 
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هداز حیبذ  هرطاف  يدوب /  بالقنا  هناوتشپ  118وت ،

فقو 121زور 

121هراشا

نایلیلخ يدهم  / راگدنام 121راگدای 

يریما نیسح  نامیا /  دنس  122فقو ؛

نایلیلخ يدهم  اقب /  123لالز 

مالسا یمارگ  ربمایپ  124تلحر 

124هراشا

یناما مثیم  / تسا دنلب  وت  دیحوت  ياون  هشیمه  124ات 

نیدلاردب مظاکدمحم  / ینتورف ياه  هلیبق  یشوپ  هایس  125زور 

يدمحم سابع  / زونه یتسه  تتما  126نارگن 

يریما نیسح  / ینارگن 128نیسپاو 

يویدخ الهش  / دیشروخ 129بورغ 

یتمعن اتیزر  / دهد یم  لیئربج  رپ  يوب  تا ، 130هناخ 

نایرقاب دیمح  / تیصو 131نیسپاو 

یتمعن اتیزر  / ار ایند  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  132ادخ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  134تداهش 

134هراشا

يداب تهزن  !/ ردارب نکشب  ار  134تتوکس 

يدمحم سابع  مالسلا /  هیلع  ماما  ییاهنت  135يارب 

یجیهم هبادوس  تشت /  رد  هراپ  هراپ  137رگج 

هداز حیبذ  هرطاف  / قیاقش رگج  137هراپ 

يدابآ تمه  همطاف  تشهب / ! ناناوجدیس  140ظفاحادخ ،

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  142تداهش 

142هراشا

عراز هبوبحم  / قح راوتسا  142نصح 
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نایلیلخ يدهم  نابرهم /  145رای 

يدابآدوواد هموصعم  / ناسارخ بیرغ  147يادص 

یتمعن اتیزر  داشرهوگ /  لحاس  ام : 148رارق 

یتمعن اتیزر  وهآ /  149ساسحا 

رورسم بنیز  / وهآ 149تبرغ 

تفن تعنص  ندش  یلم  152زور 

يدمحم سابع  / اهورس زا  152رتزارفارس 

يریما نیسح  راهب /  153رهش 

هداز حیبذ  هرطاف  / راهب نیا  زا  155شیپ 

یناما مثیم  تسین /  یهار  نارتوبک  میرح  هب  ار  اه  157غالک 

مهار رد  مشچ  نم  ار  159وت 

(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  )159

يدابآدوواد هموصعم  !/ ریسم ْنامسآ  ِدنلب  159يا 

نیدلاردب مظاکدمحم  یبات /  یب  ياه  هبدن  رد  کشا  160دیع 

نیدلاردب مظاکدمحم  زا  یعابر  162دنچ 

يدمحم سابع  / میا هدش  حون  زا  162رتریپ 

يداب تهزن  دیایب /  یسک  ات  مرظتنم  165نم 

یتمعن اتیزر  دیما /  کی  هب  166اهنت 

یقلاخ یلع  درگرب / ! یهایس ؛ لاگنچ  هب  هداتفا  167رون 

يویدخ الهش  / ما هدرپس  منامشچ  167هب 

رورسم بنیز  / باتفآ 169ات 

یتمعن اتیزر  / نابرهم 170رای 

نایلیلخ يدهم  / لایخ 172سوناف 

يریدن هیقر  / ون 173لاس 

نایلیلخ يدهم  / زبس 175هناخ 

نایلیلخ يدهم  / ...یناشیرپ ات  175زونه 
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زکرم 178هرابرد 
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هرامش 94 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

94 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 نایلیلخ ··· يدهم  همان /  یهلا 

2 نایلیلخ ··· يدهم  ییاهنت /  زا  روبع 

3 یتاجنروپ ··· یفطصم  تا /  ینابرهم  زا  مهس  کی 

3 یجیهم ··· هبادوس  نیرت / ! نابرهم  يا 

4 یقلاخ ··· یلع  وت /  دای  ياوه  رد  سفن 

5 يویدخ ··· الهش  تسا /  وت  اب  ملد 

6 اقآ ··· یلع  ناولهپ  همطاف  میتلفغ /  هلفاق  اب  رفسمه 

7 نایرقاب ··· دیمح  شزاون /  باتفآ 

8 رورسم ··· بنیز  یسک /  یب  ياه  هداج 

تاولص

9 هلآ ···) هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )

9 ناعراز ··· هرینم  ( / 6) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 
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10 يرصیقریم ··· قداصدمحمدیس  راهب /  زا  رتدنم  تواخس 

10 داژن ··· لیلخ  هدیعس  مظعا /  لوسر 

زبس جارعم 

12 هولصلا ···) یلع  ّیح  )

12 نایلیلخ ··· يدهم  اشامت /  غاب 

13 هداز ··· حیبذ  هرطاف  ندناوخ /  ِتصخر 

14 يرصیقریم ··· قداصدمحمدیس  منک /  زاورپ  مهاوخ  یم 

15 یتمعن ··· اتیزر  سامت /  هدفه 

مالس حبص و 

16 یتاجنروپ ··· یفطصم  ...ینعی /  حبص ،

17 يدمحم ··· سابع  محبص /  هب  همه  زا  رت  کیدزن 

18 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  هدز /  همیخ  حبص ، رد  شپترپ  ياه  گنر 

19 ینابغاب ··· ماهلا  یتسه /  راسخر  رب  يا  هرطق  حبص ؛

اه قیاقش  اب 

20 سدقم ···) عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )

20 یجیهم ··· هبادوس  قیاقش / 

21 يریما ··· نیسح  مشک /  یم  تلاجخ  امش  زا 

22 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  زاورپ /  رطع  رب  هسوب 

نوتیز مخز 

24 يدابآدوواد ··· هموصعم  اه /  گنس  دنگوس 
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25 يدمحم ··· سابع  تیاه /  یگنتلد  يارب  یهانپ 

26 يریشمش ··· هّللا  حور  گنس /  نیرخآ  دیاش 

نامز هچیرد  زا 

28 مالسلا ··· هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دالیم 

28 یناما ··· مثیم  دمحم /  رارسا  هنیجنگ 

29 نایلیلخ ··· يدهم  مالسلا /  هیلع  متفه  موصعم  اب 

31 يدمحم ··· سابع  قشع /  نیمجنپ 

33 يریدن ··· هیقر  يراج /  شناد 

34 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  يرقاب /  ياه  هنیجنگ  تواخس 

35 مالسلااهیلع ··· هیقر  ترضح  تافو 

35 يدابآدوواد ··· هموصعم  ماش /  ياه  هبارخ  رد  هنایزات  ریز 

37 يریدن ··· هیقر  یگلاس /  هس  نیمه  اب 

37 يویدخ ··· الهش  تلاسر / !؟ رجا  دوب ، نیا 

38 يریشمش ··· هّللا  حور  ...دوز / !  ردقچ 

38 یتمعن ··· اتیزر  لد /  درد 

40 مالسلا ··· هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تدالو 

40 يدابآدوواد ··· هموصعم  مشخ /  زا  نازیرگ 

42 نایلیلخ ··· يدهم  تدابع /  زامن و  جح و  درم  متفه ؛ ياوشیپ 

43 جراوخ ··· مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایهاپس  نیب  ناورهن  گنج  عوقو 

43 عراز ··· هبوبحم  دندرک / » یم  جل  راقفلاوذ ، تکرح  اب  »
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45 یناما ··· مثیم  جوجل /  نالهاج 

46 يریدن ··· هیقر  اهاروعاب /  معلب  جراوخ ؛

47 يریما ··· نیسح  وت / ...  تیالو  یب 

48 یمالسا ··· تیبرت  یتیبرت و  روما  زور 

48 عراز ··· هبوبحم  دهاوخ /  یم  تبقارم  لگ ،

49 يریما ··· نیسح  دهاوخ /  یم  نابغاب  لگ ،

50 يراکوکین ··· ناسحا و  زور 

50 یجیهم ··· هبادوس  نک / ! تباجا  مه  وت 

52 یتمعن ··· اتیزر  يریگب /  ار  متسد  ات  مریگ  یم  ار  یتسد 

52 یتمعن ··· اتیزر  هدنزغل /  ياه  مشچ  هداج 

53 یتمعن ··· اتیزر  تسه /  ناتدای 

55 يراک ··· تخرد  زور 

55 يدابآدوواد ··· هموصعم  ادرف /  يارب  يراگدای  تخرد ؛

56 یتاجنروپ ··· یفطصم  هقدص /  ای  ناسحا  يراک ؛ تخرد 

57 هداز ··· حیبذ  هرطاف  یگدنز /  زبس  هرجنح  تخرد ؛

59 ینیسح ··· نیعبرا 

59 عراز ··· هبوبحم  شیپ /  زور  لهچ 

61 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  یناوخزاب /  نیرت  شارخرگج 

62 يدمحم ··· سابع  دننک /  یم  هیوم  اهداب 

64 یقلاخ ··· یلع  هدید /  مخز  یناوراک 
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66 روپ ··· نامیلس  همطاف  هودنا /  زور  لهچ 

68 داژن ··· لیلخ  هدیعس  مالسلااهیلع /  بنیز  هتسخ  هرجنح  زا 

69 اقآ ··· یلع  ناولهپ  همطاف  دوب / ! مالسلا  هیلع  یلع  يادص  ایوگ 

70 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  نیعبرا /  زا  يا  هرطق 

71 یتمعن ··· اتیزر  نیعبرا / 

71 یتمعن ··· اتیزر  مالسلااهیلع /  بنیز 

73 ادهش ··· تشادگرزب  زور 

73 عراز ··· هبوبحم  یگدازآ /  ّربکم  نیرتالاو  دیهش ؛

75 يدابآدوواد ··· هموصعم  ...ات /  يا  هتفر  خرس 

76 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  تسا /  نشور  امش  مان  زا  ایند ،

77 یتمعن ··· اتیزر  ...دوبن /  نوخ  رگا 

78 هداز ··· حیبذ  هرطاف  ناتریس /  قیاقش 

79 یتمعن ··· اتیزر  امش /  تاجن  يارب  طقف 

80 یتمعن ··· اتیزر  دوبن /  زاجیا  تعنص  رد  وت  لثم  سک  چیه 

81 هللا ··· همحر  ینیمخ  دمحادیس  جاح  تلحر 

81 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  دیشروخ /  راگدای 

82 نایلیلخ ··· يدهم  رای /  ِراگدای 

84 هداز ··· حیبذ  هرطاف  يدوب /  بالقنا  هناوتشپ  وت ،

87 فقو ··· زور 

87 نایلیلخ ··· يدهم  راگدنام /  راگدای 
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88 يریما ··· نیسح  نامیا /  دنس  فقو ؛

89 نایلیلخ ··· يدهم  اقب /  لالز 

90 مالسا ··· یمارگ  ربمایپ  تلحر 

90 یناما ··· مثیم  تسا /  دنلب  وت  دیحوت  ياون  هشیمه  ات 

91 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  ینتورف /  ياه  هلیبق  یشوپ  هایس  زور 

92 يدمحم ··· سابع  زونه /  یتسه  تتما  نارگن 

94 يریما ··· نیسح  ینارگن /  نیسپاو 

95 يویدخ ··· الهش  دیشروخ /  بورغ 

96 یتمعن ··· اتیزر  دهد /  یم  لیئربج  رپ  يوب  تا ، هناخ 

97 نایرقاب ··· دیمح  تیصو /  نیسپاو 

98 یتمعن ··· اتیزر  ار /  ایند  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  ادخ 

100 مالسلا ··· هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

100 يداب ··· تهزن  ردارب / ! نکشب  ار  تتوکس 

101 يدمحم ··· سابع  مالسلا /  هیلع  ماما  ییاهنت  يارب 

103 یجیهم ··· هبادوس  تشت /  رد  هراپ  هراپ  رگج 

103 هداز ··· حیبذ  هرطاف  قیاقش /  رگج  هراپ 

106 يدابآ ··· تمه  همطاف  تشهب / ! ناناوجدیس  ظفاحادخ ،

108 مالسلا ··· هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش 

108 عراز ··· هبوبحم  قح /  راوتسا  نصح 

110 نایلیلخ ··· يدهم  نابرهم /  رای 
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112 يدابآدوواد ··· هموصعم  ناسارخ /  بیرغ  يادص 

113 یتمعن ··· اتیزر  داشرهوگ /  لحاس  ام : رارق 

114 یتمعن ··· اتیزر  وهآ /  ساسحا 

114 رورسم ··· بنیز  وهآ /  تبرغ 

116 تفن ··· تعنص  ندش  یلم  زور 

116 يدمحم ··· سابع  اهورس /  زا  رتزارفارس 

117 يریما ··· نیسح  راهب /  رهش 

119 يریما ··· نیسح  راهب /  رهش 

121 یناما ··· مثیم  تسین /  یهار  نارتوبک  میرح  هب  ار  اه  غالک 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

123 جع ···)) ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  )

123 يدابآدوواد ··· هموصعم  ریسم / ! ْنامسآ  ِدنلب  يا 

124 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  یبات /  یب  ياه  هبدن  رد  کشا  دیع 

126 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  زا  یعابر  دنچ 

126 يدمحم ··· سابع  میا /  هدش  حون  زا  رتریپ 

128 يداب ··· تهزن  دیایب /  یسک  ات  مرظتنم  نم 

129 یتمعن ··· اتیزر  دیما /  کی  هب  اهنت 

130 یقلاخ ··· یلع  درگرب / ! یهایس ؛ لاگنچ  هب  هداتفا  رون 

130 يویدخ ··· الهش  ما /  هدرپس  منامشچ  هب 

131 رورسم ··· بنیز  باتفآ /  ات 
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132 یتمعن ··· اتیزر  نابرهم /  رای 

133 نایلیلخ ··· يدهم  لایخ /  سوناف 

134 يریدن ··· هیقر  ون /  لاس 

135 نایلیلخ ··· يدهم  زبس /  هناخ 

135 نایلیلخ ··· يدهم  ...یناشیرپ /  ات  زونه 

ینامسآ ياه  همزمز 

نایلیلخ يدهم  همان /  یهلا 

همان یهلا 

نایلیلخ يدهم 

! یهلا

.مراذگب تناتسآ  رب  رس  ات  نادرگ ، ما  هناگیب  نارگید  اب  مرآ و  يور  تهاگرد  هب  ات  زاس ، میانشآ  تدوخ  اب 

! یهلا

.نادرگن مناماس  رس و  یب  ناتسب و  منام  ناخ و 

! یهلا

.میوگ وت  زا  طقف  ات  امن ، مقشاع  میوج و  وت  زا  نامرد  ات  ازفیب ، مدرد 

! یهلا

.نادرگ مرورسم  تمرک  فطل و  هب  نادرگ و  مرود  تبضغ  مشخ و  زا  .متخادرپن  وت  هب  ینآ  متخات و  یهابت  يوس  هب  يرمع 

! یهلا

.راذگماو مشیوخ  هب  يا  هظحل  راودیما ؛ تتمحر  هب  مراسمرش و  مرادرک  زا 

! یهلا
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.نادرگن اهر  ما  یکدوک  زا  نادرگ و  مکچوک  تا  یگرزب  هب 

! یهلا

.هد زادگ  زوس و  دوخ ، برق  قوش  هب  هد و  زاین  زار و  ياوه  لاح و  ارم 
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! یهلا

زاین یب  ياتمه  یب  يا 

! زاس هراچ  راگدرک  يا  و 

.زاونب یهاگن  هب  ار  هراچیب  دنمزاین  نیا 

نایلیلخ يدهم  ییاهنت /  زا  روبع 

ییاهنت زا  روبع 

نایلیلخ يدهم 

مادک مدـیمهف  هک  دز ، مرـس  هب  ادـخ  ردـق  نآ  بشید  .منک  یتشآ  اه  هراتـس  اب  تسا  رارق  ادرف  متـشون ؛ ار  نامـسآ  راب ، رازه  بشید 
! ملد زا  ایرد  مادک  تسا و  نم  نت  زا  كاخ 

نم ...دـندیزرل  یم  زونه  میاه  گرب  دـنتفر ، یتقو  اهنآ  دـندش ؛ مخ  میاه  هخاش  مامت  دنتـسشن ، ما  هیاس  يور  اـهرتوبک  یتقو  بشید 
ره دـبات و  یم  ام  ياه  لد  رب  زور  ره  وا  .دـنکن  شومارف  ارم  زگره  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  ساـسحا  ار  وا  راـب ، رازه  يزور 

.تساه یکیدزن  نیمه  رد  وا  .دنارتسگ  یم  ینابرهم  هرفس  نامیارب  بش 

زا دیاب  .دـنرظتنم  اه  هتـشرف  .تسا  هدـنامن  یهار  نامـسآ ، ات  نک  رواب  .تسین  تصرف  رگید  ...دـنوش  یم  ابیز  وا  دای  اب  اه ، لگ  مامت 
نیتسآ رد  ار  حبص  دیمرآ و  يرادیب  هراوهاگ  رب  دیاب  .تفگ  خساپ  ار  نایشرع  شورخ  دیـشروخ ، هجهل  اب  تشذگ و  اه  تبرغ  نایم 

.درک زاورپ  اه  قفا  ات  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  زیچ  همه  دیاب  .تفرگ 

.دریمب توکس  فقس  ریز  میاه  تولخ  مامت  دناشکب و  يدوبان  تمس  هب  ارم  یگدنز ، راذگن  اراگدرورپ !

.دریگب يزاب  هب  اورپ -  یب  نینچ  ارم -  بلق  اه ، نایصع  مطالت  اه و  هظحل  رورغ  راذگن  ایادخ !

.ناسرب اه  ناشکهک  هب  ار  میاه  تسد  یهانپ  یب  دایرف  نادرگزاب و  نم  هب  ار  ما  یکدوک  ياه  مشچ  ارای ! هناگی 
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یتاجنروپ یفطصم  تا /  ینابرهم  زا  مهس  کی 

تا ینابرهم  زا  مهس  کی 

یتاجنروپ یفطصم 

.تسا نوزفا  رادقم ، شرامش و  زا  ام ، ياه  ناج  تونق  هب  وت  ناغمرا  ایادخ !

.تسا نوریب  رادقم ، زا  هزادنا و  زا  تشیاتس ، رکش و  رد  ام  یناوتان  هک  یناد  یم  کین  دوخ  وت 

، تتمارک ياه  خساپ  نیرتهب  اب  هار ، نیا  رد  ار  ام  ششوک  .تسابیز  ام  ياهرذع  هفیحص  رب  وت  شیاشخب  ادخ ! يا 

.نک رتابیز 

میلـست و زج  هک  دراذگ  یمن  یقمر  نامیارب  وت ، ياه  مکح  تبالـص  تمظع و  مییوت و  هوکـش  تکوشرپ و  مالک  عیطم  اراگدرورپ !
.امرف يراج  رارکت ، هب  ام ، ياه  لد  شوگ  رد  ار  تیاه  نامرف  دنلب  نینط  .دنز  رس  ام  زا  رگید  يراتفر  توکس ،

ام و کنیا ، يا ؛ هدرک  شک  شیپ  ار  تدوخ  هب  نامیا  ِرگـشزاون  همهمه  ام ، شوماخ  ياـه  بلق  هناـخ  هب  ناگدادـلد ! ناـج  زیزع  يا 
باسح و یب  نانچ  هاگ  ردپ ، تیامح  ردام و  رهم  میسن  اراد ! زار  .تسا  هدش  ندینش  تذل  زا  راشرس  تیاضر و  رـسارس  هک  يدوجو 
هک نک  رادیب  نانچ  تا  هصاخ  فاطلا  زا  يا  همغن  هب  ار  ام  میزرو ؛ یم  تلفغ  وت  ياه  تبحص  تیاهن  یب  زا  هک  دزو  یم  ام  هب  فرژ 

.میرواین باسح  هب  تدوخ ، تینامحر  زرم  یب  نامسآ  زا  ءزج  کی  مهس و  کی  زج  ار  هفطاع  فطل و  ره 

.رادم غیرد  ام  زا  ار  تا  هژیو  ياه  تیانع  تافتلا و  تیانع و  ياه  لاب  نآ ، کی  هیناث و  کی  ردق  هب  ادنوادخ !

! ام ياه  ناج  ياه  هناورپ  بوبحم  نیرترب  يا  میراد ، تتسود 

! نیرت نابرهم  يا 

یجیهم هبادوس 

! اج ره  رد  یگشیمه و  يا  رود و  کیدزن  يا  نیرت ، نابرهم  يا  هآ 

.دوش یمن  یلاخ  وت  جایتحا  زا  زگره  هک  یغیرد  یب  سامتلا  مدبا ؛ ات  لزا  ياعد  تسد  نم 

؟ دریگب شوغآ  رد  ار  ناش  یمخز  ياه  لاب  وت ، کیدزن  تباجتسا  ات  مهد  زاورپ  ار  میاه  هلان  نارتوبک  نامسآ ، هشوگ  مادک  هب  وگب 
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؟ تسه نشور  هدنیآ  هب  یهار  کیرات ، هتشذگ  نیا  زا  تسا ؛ همهاو  بارطضا و  زا  راشرس  نم ، ياه  هتشذگ  ادنوادخ !

.تسا زیچان  وت  تمحر  سونایقا  هاگشیپ  رد  نم ، ناهانگ  يایرد  هک  ارچ  تخود ؛ مشچ  يدیما  ره  هب  دوش  یم  وت  اب 

! ریگب ار  میاه  تسد 

.یتساوخ وت  هک  دوب  ور  نآ  زا  مدیسر ، دوجو »  » ضیف هب  رگا  .مدوب  نیرت  نکممان  نم  دوبن ، وت  لیدب  یب  رهم  رگا  ادنوادخ !

؛ منیرت ناوتان  نم  يدناسر و  یتسه »  » هب ارم  وت  ایادخ ! .دنتـسین  شیب  ییارچ  نوچ و  یب  میلـست  وت ، نتـساوخ  ربارب  رد  تانئاک ، مامت 
یسک یب  تمس  هب  هدوشگ  شوغآ  میاهوزرآ ، مامت  ییاورماک  و  شاب ، میاهاعد  اه و  هدجـس  مامت  هدننک  تباجا  نکن ؛ اهر  اهنت  ارم 

! شاب نم  ياه  يدیماان  دیما  نم و  سونأمان  ياه  یگدرک  مگ  هر  يانشور  میاه ،

ییاه تسد  دنا ؛ هشیمه  هاوخرذـع  هک  ییاه  تسد  هانگ ، یب  نادـنچ  هن  ياه  تسد  نیا  روبجم ، ياه  تسد  نیا  ریگب ؛ ار  میاهتـسد 
.دنا هدیود  وت  يوجو  تسج  رد  هشیمه  اما  دنراک ، هانگ  هچ  رگا  هک 

(1) «. ریقف مجاتحم و  ینک  لزان  نامسآ  زا  وت  هک  يزیچ  ره  يارب  نم  راگدرورپ ! يا  »

یقلاخ یلع  وت /  دای  ياوه  رد  سفن 

وت دای  ياوه  رد  سفن 

یقلاخ یلع 

.تسا هتفرگ  تشحو  رابغ  ياوه  .دنک  یمن  هزات  ار  ناج  ییاوه  چیه  میاه  سفن  یلاوح  رد 

دیاش منز ؛ یم  هرگ  نامـسآ  هب  راودـیما ، ار  مناتـسد  ...غیرد ! اما  متـشگ ؛ یم  ییوترپ  اـی  يا  هرجنپ  يوجو  تسج  هب  دوب ، رگا  ییاـپ 
.دنک هقرغ  شیوخ  کیبل  يداش  رد  ار  مرکیپ  یناحور ، یتیانع 
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تهاگن هرجنپ  هبور  ار  مزامناج  منیـشنب و  باتفآ  يور  هبور  ینامداش ، اب  ات  نک  تباجا  ار  میاهاعد  شاب و  یباوج  ار  میادص  ایادخ !
.منک زاب 

یم شیوخ  مالک  راوازـس  ارم  ایآ  اما  یهد ؛ یم  شیور  نامرف  ار  یگدـنز  هک  هاـگ  نآ  مونـش ؛ یم  ناـهج  هاگحبـص  رد  ار  تیادـص 
؟ یناد

.ما هدرواین  هدنمرش  يریمض  یلاخ و  ياه  تسد  زج  تدنلب ، ناتسآ  هب  هضرع  يارب  یهلا !

.تسا هدناشوپ  کش  نالیغم  ار  اه  هداج  مامت  شرفگنس  هدرک و  رپ  دیدرت  هاگن  ار  اه  هرجنپ  مامت  تمس  ایادخ !

تمـصع و رد  هن  مناوخ ، یم  هاـنگ  جوا  رد  ار  وت  تداـبع ؛ رهطم  زاـمناج و  رد  هن  مناوخ ، یم  شیوخ  یهارمگ  جوا  رد  ار  وت  یهلا !
ياکنخ هک  ناشفیب  ما  ییاهنت  رتسکاخ  رب  هیاس  ملامعا ؛ زا  نانیمطا  تیاضر و  اـب  هن  منز ، یم  داـیرف  ساـمتلا  زجع و  اـب  ار  وت  یکاـپ ؛

.ار هتخوس  ياه  لد  تسا  شمارآ  وت ، دوجو 

يا هرجنپ  تساجک  تسین ؛ باتفآ  هک  یباتفآ  تسا ، رگاشامت  طقف  ار  امرـس  هک  یباتفآ  مرگن ؛ یم  دیدرت  اب  ار  درـس  زور  نیا  باتفآ 
؟ دشاب دیون  ار  وت  يامرگ  هک 

.شاب نامتیاده  غارچ  میهار ؛ هدرک  مگ  یهلا !

دای عوضخ  هب  ار  وت  یگرزب  ات  تسا  یگتسیاش  ار  هدجس  مادک  .مییوگ  رکـش  ار  وت  ینابرهم  ات  تسا  راوازـس  هداجـس  مادک  رب  یهلا !
؟ مینک

.روخ رد  دشاب  یخساپ  ار  وت  فطل  ات  تسا  ناوت  ار  رکذ  مادک 

شیوخ ریصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  »

دروآ يادخ  هاگرد  هب  رذع 

شا يدنوادخ  راوازس  هنرو 

« دروآ ياج  هب  هک  دناوتن  سک 

يویدخ الهش  تسا /  وت  اب  ملد 

تسا وت  اب  ملد 

يویدخ الهش 
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تخیر و نابز  .درک  لابند  اـیند  اـت  تشهب ، زا  ارم  دـش و  نازیوآ  منت  هب  .دـنک  یم  رد  هب  هار  زا  ارم  هک  وت  هلـالج  مسا  هب  دروخ  مسق 
، تفر هار  مباوخ  يوت  .دیشک  كرس  اج  همه  .درک  ییاوه  ار  ملد 
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؛ دروخب نامسآ  هب  هلپ  ود  ات  مدز  نابدرن  ملد ، هناریو  ناوخـشیپ  هب  .داد  مدروخ  هب  درک و  مرگ  شـسفن  قاجا  يور  دیعلب و  ار  میاذغ 
...درک بارخ  ار  مرس  تشپ  ياه  لپ  مامت  اما  مدرک ، راوس  لپ  يور  ار  منت  ایند ، راز  نجل  زا  .دیشک  میاپریز  زا  ار  نابدرن  اما 

رکف و هساک  هساک  موش ، زاب  مروخب و  ات  تقایتشا  بات  چیپ و  رد  وم ، لثم  منک و  هیکت  وت  هب  منارتسگب و  ار  نامیا  هرفـس  متـساوخ  ات 
.درک مفراعت  لایخ 

 . ...میولگ يوت  تخیر  یکیرات 

وت اب  ملد  همه ، نیا  اب  اما  ...مدوب  هتفر  شلابند  دابآ  اجکان  ات  تزاـین  هداجـس  زا  مداد ، یم  ار  تا  یناـمرفان  يوب  مدـمآ ، هک  مدوخ  هب 
! دباین هار  ملد  هناخ  هب  وت ، ریغ  ات  نک  ما  يرای  دوب ؛

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  میتلفغ /  هلفاق  اب  رفسمه 

میتلفغ هلفاق  اب  رفسمه 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف 

هک ناراب  منرت  اهربا و  يال  هبال  زا  يرحـس ، ناج  مین  ناگراتـس  يوسروک  نایم  رد  اه ، گرب  يال  هبـال  زا  مونـش ؛ یم  ار  وت  يادـص 
.دنک یم  همزمز  هتسشن  لگ  هب  ياه  ناج  دوپ  رات و  رد  ار  شیور  يادص 

.مونش یم  میحر ،» نامحر و   » تکوشرپ ياه  هژاو  يال  هبال  رد  ار  تنابرهم  يادص 

.ما هتسکش  ياه  هبوت  يراسمرش  رد  تمیوج ؛ یم  یگدنب  رهمرپ  قاروا  نایم  رد 

.تسابیز وت  يادص 

یتسه تناگدنب  قیفـش  هشیمه  قیفر  نامه  وت  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  نامیاه  بلق  شمارآ  هک  تسا  یبیرغ  سح  نامه  وت ، يادص 
تـشومارف یندز ، مهرب  مشچ  رد  هک  میتلفغ  هلفاق  نارفـسمه  ام  یلو  ینام ؛ یمن  لـفاغ  ناـنآ  زا  یندز ، مهرب  مشچ  ردـق  هب  یتح  هک 

.مینک یم 

نمحرلا هّللا  مسب  : » تراـتفگ ینارون  ياـه  هژاو  ناـیم  رد  يا ، هتخومآ  نم  هب  دوـخ  هک  یمـالک  اـب  تمناوـخ ؛ یم  مه  زاـب  مناـبرهم !
« میحرلا

.یناوخ یم  وت  یهاوخ و  یم  وت  هچنآ  ره  رد  موش  هصالخ  ات  ار ؛ ما  یگدنب  رتفد  زا  رگید  یگرب  منک  یم  زاغآ 
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نایرقاب دیمح  شزاون /  باتفآ 

شزاون باتفآ 

نایرقاب دیمح 

تدای ياوه  رد  موش  یم  هتفکش 

؛ تشزاون باتفآ  هبور  مریگ  یم  مارآ 

یبآ ياهرفولین  لثم 

ما ییاهنت  نیمزرس  رب  یبات  یم  وت  و 

ار مناج  يزاون  یم  میسن ، نوچ 

ار محور  یشخب  یم  توارط  ناراب ، نوچ 

منبش نوچ  موش  یم  فیطل  نم  و 

راهب نوچ  موش  یم  زبس 

«، بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا   » ینارون مالک  هک  یتقو 

دوش یم  يراج  مبلق  هفیحص  رد 

رون

وت شیاین  رعش 

ملد ناوید  هحفص  هحفص  رب 

.تسا رون  هژاو  هژاو 

ملد تعسو 

؛ تسا قشع  دابآ  نشور 

تس يراج  مبل  رب  وت  نابرهم  مان  هک  یتقو 
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مریمض رد  وت  حور  هدیکچ  يا 

تسا رون  وت  مان 

« رونلا هّللا  مسب  »
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رورسم بنیز  یسک /  یب  ياه  هداج 

یسک یب  ياه  هداج 

رورسم بنیز 

رد اه  لاس  .مدرک  تیادج  تا  هناخ  زا  دوب ، وت  هناخ  لد ، مدرک ؛ تیاهر  یتفرگ ، ار  متـسد  مدادن ، تخـساپ  يدرک ، میادص  ایادـخ ،
اهر ات  مهاوخ  یم  زاورپ  لاب  یمـشیربا ؛ سفق  نیا  زا  ما  هتـسخ  نونکا ، متخیوآ ؛ نت  رب  ایند  نیگنر  هلیپ  متـسیز و  يربخ  یب  تلفغ و 

.یکیرات تملظ و  همه  نیا  زا  موش 

.منک روبع  بیرغ  كاخ  نیا  توخر  زا  منکشب و  ار  هلصاف  همه  نیا  ات  ما  هدمآ  بشما  ایادخ !

.یبایرد ارم  يریگب و  ار  ملد  تسد  ات  مراذگب ، زاین  هداجس  رب  رس  یسک ، یب  ياه  هداج  ياهتنا  رد  ات  ما  هدمآ 

.مهانگ ریصقت و  اپارس  هچرگ  مهاگن ؛ هظحل  کی  يادگ  یهلا !

، شخب نامیا  ار  ما  یصاع  بلق  نک ! متـسلا  ماج  زا  تسم  نک ، متـسم  دوخ و  یب  دوخ  زا  نک ، متـسه  ما ؛ یتسین  رـسارس  نم ! يادخ 
! شخب ناور  حور و  ار  محور  یب  ياه  تدابع  شخب و  ناج  ار  ما  هدرم  مسج 

.ما هتسویپ  وت  نوچ  ینابرهم  هاگرد  هب  ما و  هتسج  شیوخ  زا  ما ، هتسب  رپ  لاب و  ما ، هتسکشلد  هتسخ و  نم ! يادخ 

تیاهن یناسک ، یب  هاگهانپ  ینالد ، هتـسخ  دیما  ینابرهم ، وت  اما  بآ ؛ یب  مشچ  يایرد  تسا و  بات  یب  لد  تسا ؛ بارـس  ایند  یهلا !
رون زا  یماج  روضح ، بان  ياه  هظحل  رد  ياشگب و  نم  رب  ار  عولط  هچیرد  ریگب ، ار  متـسد  ریذپب ، ار  ما  هبوت  ینادـنموزرآ ؛ يوزرآ 

.راذگم میاهنت  ناحتما ، تخس  ياه  هظحل  رد  راد و  ینازرا  نم  هب 
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تاولص

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  يارب  )

ناعراز هرینم  (/ 6) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

تفرعم ياه  گربلگ  ریز 

هدنشخب ياه  تسد  رب  ناش ، یگدنب  زا  رپ  ياه  مشچ  رب  تسرف ؛ دورد  شمرکرپ  نادناخ  تا و  هدیزگرب  هداتـسرف  دمحم ، رب  ایادخ !
.نک يراج  ارم  يدبا  مالس  ناش ، هاوخ  تلادع  ياه  بلق  رب  ناش و 

ناما ناش  تبحم  تفرعم و  ياه  گربلگ  ریز  تسا و  هتـسج  هانپ  توبن ، راسخاش  مارآ  نما و  هیاس  رد  وت ، کچوک  هدـنب  نیا  یهلا !
.تسا هتفرگ 

؛ مدز تیادص  دنتخومآ ، نم  هب  وت  ناکین  هک  یمان  هب  مدـمآ ؛ وت  يوس  هب  دـندومن ، نم  هب  وت  ناگداتـسرف  هک  یهار  رب  مشچ  امیحر ،
تا یگرزب  هب  ار  وت  هک  تسا  نم  یگدنب  رـسارس  لد  نیا  کنیا ، مدمآرب ؛ وت  يدونـشخ  بلط  رد  دـنتفرگ ، شیپ  نانآ  هک  یـشنَم  هب 

.دناوخ یم 

میاوسر هایـسور و  نایـصع ، هانگ و  یگریت  هب  نک و  ناشفارون  تا  یگدنب  تعاط و  رون  هب  ار  مبلق  .ریذپب  تا  یگدنب  هب  ارم  ایادـخ !
.رادم

هب ات  نک  يرای  ار  تریقح  هدنب  نیا  .تسوا  نادـناخ  وت و  یمارگ  لوسر  شنم  اه و  تمعن  زا  یتمعن  نم ، ناسحا  ینابرهم و  ایادـخ !
میاطع وت  هچنآ  زا  ات  نک  مبیصن  میاشخبب و  ناتسدیهت  نادنمزاین و  هب  يدیشخب ، نم  رب  هچنآ  زا  تناگداتـسرف ، زا  يوریپ  هب  وت و  رما 

.منک ناسحا  يدرک ،

.راد مرود  هب  اه  یتشز  زا  راد و  مدق  شیپ  ارم  اه ، یبوخ  رد  هرامه 
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يرصیقریم قداصدمحمدیس  راهب /  زا  رتدنم  تواخس 

هب رخف  زج  وت ، رادـقم  یب  هدـنب  نیا  هک  بایرد ؛ ارم  زادـنیب و  رهم  هاگن  نم  رب  رادـب ، هدـنز  تا  ینابرهم  فطل و  هیاـس  رد  ارم  یهلا !
.درادن چیه  وت ، ناگداتسرف  هب  تبحم  هب  رخف  وت و  یگدنب 

راهب زا  رتدنم  تواخس 

يرصیقریم قداصدمحمدیس 

(1) «. َن�وِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًهَرْسَح  ای  »

دندیرخ و یم  ناج  هب  ار  اه  یتخـس  همه  .دنتـشاذگ  یم  یهلا  نادیم  هب  مدـق  دـیما ، زا  راشرـس  یبلق  اب  مدرم ، تیادـه  يارب  ناربمایپ 
.دندرک یم  مرن  هجنپ  تسد و  رطخ ، ياه  جوم  اب  دندوب و  روانش  الب  يایرد  رد  یقروز  نوچمه 

توارط اه  ناج  هب  هشیمه  هزات ، ياوه  نوچ  دنداد و  یم  هیده  مدرم  هب  ار  نامیا  يزبس  راهب ، زا  رتدنم  تواخس  یهارمگ ، نازخ  رد 
.دندیشخب یم 

ساپسان تما 

...سوسفا اما  دوب ؛ مدرم  تیاده  ربمایپ ، يوزرآ  همه 

(2) [. دندرک هرخسم  ار  وا  هک  نآ  رگم  دشن ؛ هداتسرف  يرمایپ  چیه  هک  سوسفا ! ]

! دشن تیذا  مظعا ، ربمایپ  نوچ  يربمایپ  چیه  هک  نیا  رت  كاندرد  و 

داژن لیلخ  هدیعس  مظعا /  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 

داژن لیلخ  هدیعس 

ریوک زا  دیشوج  هک  دوب  همشچ  لثم  وا 

ریز هب  رس  ناتخرد  لثم  گرزب  يدرم 

درم ياهدرم  همه  زا  رتارف  يدرم 

ریظن یب  راثیا ، تباجن و  یکاپ و  رد 
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وا دوب ، هداد  ادخ  هک  یتناما  راب 
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ریلد هناعاجش و  دیشک ، یم  شود  رب 

نیمز زا  هتشگ  اهر  ادخ و  هدادلد 

ریما دوش  یم  ناهج  مامت  رب  هنوگ  نیا 

دوب بورغ  تمس  هب  هک  وا  رمع  دیشروخ 

ریدغ همشچ  رد  هتفای  هرابود  رمع 

ادخ قشاع  ره  نشور  هاگ  هیکت  يا 

ریپ ناوج و  درُخ و  مکحم  هانپرس  يا 

! درم گرزب  يا  ام ، مظعا  لوسر  اقآ !

! ریظن یب  هام  يا  وت  وت ، رب  دورد  ام  زا 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

نایلیلخ يدهم  / اشامت غاب 

ملیخت ياهرات  هرطاخ ، ياهریوصت  اهزور ، نیا  تسا ! رگید  يدلوت  راظتنا  رد  ما  ییاهنت  غاب  هتفرگ و  بیس  يوب  مناگژاو  مامت  راگنا 
.تسا هدش  یقفا  متاساسحا  روحم  دنا و  هدرک  ریدخت  ار 

.دنا هتفرگ  هجیگرس  ما  ییانیب  ياه  بصع  مامت  هک  هدش  يدیحوت  ردق  نآ  میاه  نامرآ  حطس  اهزور ، نیا 

.دنراد روضح  نم  تبیغ  دادتما  رد  هشیمه  اهنآ  دنا ؛ هدرک  دنخبل  زا  ُرپ  ار  ما  هناخ  ياهراوید  مامت  اه  هلال  اهزور ، نیا 

...اهزور نیا 

، اه هراتـس  ندیـسوب  يارب  میاه  تسد  منک  یم  ساسحا  نم  و  وهوه ! اه ، همهمه  مامت  دـننز و  یم  وسوس  اه ، هیاس  مامت  اهزور ، نیا 
نم ياه  هیرگ  نارگن  هشیمه  اهنآ  دـننک ؛ یم  باترپ  ما  هرجنپ  يوس  هب  ار  شمارآ  جوف  جوف -  اـهرتوبک  اـهزور ، نیا  .تسین  یفاـک 

.دنتسه

...دننک یمن  تبرغ  ساسحا  رگید  میاه  بورغ  اهزور ، نیا 
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بارحم هداجس و  تولخ و 

رد میاه ، مشچ  ناداش  ياه  كرپاش  ...نارک و  یب  ات  هدیپس ، ات  دنک ؛ یم  رفس  نامسآ ، ات  هداجس ، زبس  توکـس  رد  ملد  اهزور ، نیا 
.دنریگ یم  باتهم  يوب  هناقشاع  زامن ، رهم  وترپ 

.نک ناراب  نامسآ  تیاه  هراتس  اب  ار  مشیاین  هماگنه  ارای !

.نادرگن غیرد  میاه  تولخ  زا  ار  بارحم  هداجس و  اراگن !

.نادرگ تناتسآ  نامهیم  دوجس ، سوق  زا  ار  لدیب  لد  نیا  اراگدرورپ !

هداز حیبذ  هرطاف  ندناوخ /  ِتصخر 

ندناوخ ِتصخر 

هداز حیبذ  هرطاف 

ایوگ دنا ! هتسب  نآ  هب  يرگنل  ایوگ  تسا ! نیگنـس  محور  ردقچ  .دچیپ  یم  مرـس  رد  لصاح ، یب  ياهدایرف  داد و  اه و  قوب  اهادص ،
یم ار  میوـلگ  رد  ییاـج  دـچیپ و  یم  تشرد ، زیر و  ناـهانگ  یگریت  رد  اـه  نیـشام  دود  ِیهایـس  دـنا ! هدز  شیاـپ  هب  ریجنز  لـفق و 

! دنک شوارت  نشور ، يرکف  تولخ ، یلاخ و  یجنک  رد  دیاش  ات  مدرگ  یم  ار  منهذ  هلغشمرپ  ياه  فیدر  ما ! هتسخ  ردقچ  .دنازوس 

زاورپ کی 

«. زاورپ کی  کشجنگ ، کی  فاص ، ياوه  کی  »

زاورپ يادص  .تسا  نامسآ  هطقن  نیرتالاب  رد  شا  ینارون  مرج  دش ! بوخ  هچ  .دتفا  یم  دیـشروخ  هب  ممـشچ  مرب و  یم  الاب  ار  مرس 
.دیآ یم  تیونعم  ناراب  يادص  رهش ، ياه  هتسدلگ  رس  زا  ناذا 

.دود یم  محور  یگتفشآ  رد  مارآ  ِلایخ  کی  .ایند  هلبق  نیرت  نشور  يوس  هب  منارتسگ  یم  رون  هداجس 

.دور یم  الاب  نامسآ  ات  دفاکش و  یم  ار  هنیس  دودحم  مجح  دوش ، یم  زبس  ملد  ياضف  رد  شمارآ ، هناوج 

.تسا يراج  منت  رد  ربکا ،» هّللا   » توارط
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.میاشگ یم  وت  یگدنب  ِغاب  تعسو  يزبسرس و  هب  ار  مناج  هرجنپ  ار و  تا  هبترم  يادنلب  تمظع و  منک  یم  رارقا 

« َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »

.یتفریذپ تدابع  دیمارپ  تحاس  رد  ار  نیگمغ  خلت و  کشخ و  ِحور  نیا  يدرک و  میاطع  ار  تندناوخ  ِتصخر  هک  ار  وت  رکش 

« ُنیعَتْسَن َكاّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیِإ  »

.دناسر یم  لکوت  هدرتسگ  قفا  هب  ار  مناتسد  دور و  یم  الاب  توکلم  ماب  ات  هک  یتخاس  میارب  قشع  زا  ینابدرن 

.دوش یم  مگ  اه  تسدرود  رد  يدیماان ، ماهوا  دریگ و  یمارف  ار  میاپارس  قلاخ ، هب  یگتسب  قوش  روش و 

« َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  »

هظحل اشگب و  مرس  رب  فطل  تیامح و  رتچ  .دوشن  ایند  لصاح  یب  ياه  یشوخرس  بارس  ریـسا  محور ، لفط  هک  نک  ما  يرای  یهلا !
.نک جوا  رپ  تا  یگدنب  تزع  هب  ار  میاه 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  منک /  زاورپ  مهاوخ  یم 

منک زاورپ  مهاوخ  یم 

يرصیقریم قداصدمحمدیس 

.هولَصلا یلَع  َّیَح  ما ؛ هدنرپ 

؛ هولَصلا ِتَماق  دَق  منک ؛ زاورپ  مهاوخ  یم 

.لَمَعلا ِریَخ  یلَع  َّیَح  حالَفلا ؛ یَلَع  یح  قشع ؛ يوس  هب  اه  یبوخ  يوس  هب 

.نِمؤُملا ُجارعِم  ُهولصلَا  تسا ؛ ابیز  هچ  زاورپ  و 

.ربکا   ُ هّللا يوش ؛ فصو  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  اریز  درک ؛ مایق  ترضحم  رد  دیاب  ورس  نوچ  ایادخ !
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.َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  مشابن ؛ وت  رازگ  ساپس  نم  ارچ  دننک ؛ یم  ار  وت  يانث  دمح و  نامسآ ، نیمز و 

.ِهِدمَِحب ِمیظَعلا و  یِّبَر  َناحبُس  مروآ ؛ دورف  میظعت  رس  مریزگان  تتمظع ، ربارب  رد 

.ِهِدمَِحب یلعَالا َو  ّیبَر  َناحبُس  دش ؛ راسکاخ  دیاب  تناتسآ  رد  هک  يا  هبترم  دنلب  ردقنآ 

 ... . ًهَنَسَح َو ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ار ؛ نامناوخ  تونق  تسد  ریگب  تسا ؛ شوخ  ندوب  تهاگرد  يادگ 

.نیحلاصلا هّللا  ِدابع  یلع  انیَلَع و  مالَسلا  نانآ ؛ رب  مالس  زامن ، یتح  تسا ؛ هدروخ  دنویپ  تناگدنب  نیرتهب  اب  زیچ ، همه 

یتمعن اتیزر  سامت /  هدفه 

سامت هدفه 

یتمعن اتیزر 

ما هتفرگ  ار  ادخ  ياه  هرامش  بش ، ره 

ما هتفرگ  ایند ، تعسو  مامت  ِدق 

راگزور لاغشا  رد  هک  مدتمم  قوب  نم 

ما هتفرگ  اولح  هدروخ و  دقن ، ِیلیس 

دزن سک  چیه  لد  هک  مدز ، اه  گنز  نم 

ما هتفرگ  ابیز ! لگ  يا  تغارس  سب ، زا 

تشیامن ناجیه  زا  هک  مبش ، نوچ  نم 

ما هتفرگ  اشامت  ياج  هراتس ، ِشیپ 

سامت تعکر  نیمهدفه  هک  ما ، هنییآ 

ما هتفرگ  ار  امش  مشچ  هابتشا ، زاب 
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مالس حبص و 

یتاجنروپ یفطصم  ...ینعی /  حبص ،

...ینعی حبص ،

یتاجنروپ یفطصم 

.تسا هدمآرد  عولط  هب  نونکا  هک  دیشروخ  راظتنا  ياه  هیآ  ینعی  حبص ،

.رحس شیاین  يا  هزوریف  ياه  هرانم  رب  ناذا ، دنلب  ياون  ینعی  حبص ،

.تسام سفنت  هب  نامسآ  هیده  هک  ییاوه  هب  مالس  ینعی 

.تسا هدش  ینازرا  ام  ياه  مشچ  هب  ناگدنرپ ، لاب  ناتخرد و  راسخاش  اب  رادید  تصرف  مه  زاب  هک  نیا  زا  ساپس  ینعی 

.تسادخ دای  اب  لد ، یمیدق  دهع  دیدجت  حبص ،

.دوش یم  شک  شیپ  ناگدنیآ  هب  وت ، ياه  تسد  زا  هک  تسا  یگدنز  نامک  نیگنر  حبص ،

.باتهم ناگراتس و  ینالوط  توکس  زا  سپ  نیمز ، يرادیب  ینعی  حبص ،

.دننک یم  ترجه  رود ، تمس  نآ  هب  داب ، ریسم  زا  هک  یتقو  دنک ؛ یم  همزمز  نام  شوگ  رد  ار  اه  هلچلچ  رپ  زاوآ  حبص ،

.دنک یم  ترادیب  تا ، هماش  شزاون  اب  الاح  دوب و  هدرک  رپ  ار  بش  رسارس  هک  میرم  لگ  يوب  ینعی  حبص ،

.مالس کی  هچیرد  روبع و  کی  زاغآ  زاغآ ؛ ینعی  حبص ،

دزاون یم  هک  تسا  تکرب  زار  نیا  حبص ، كدوک  ضبن  رد  نک ! شوگ 

! نک مالس  تکرح  هب 
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يدمحم سابع  محبص /  هب  همه  زا  رت  کیدزن 

محبص هب  همه  زا  رت  کیدزن 

يدمحم سابع 

مهاوخ توخر  باوختخر  رد  ار  ما  یگتـسخ  .دیـشک  مهاوخ  سفن  دوجو  مامت  اب  ار  حبـص  .داد » مهاوخ  هرابود  یمالـس  باتفآ  هب  »
دهاوخ زاغآ  هک  تسا  یگنشق  حبص  رفس ، .درک  مهاوخ  انشآ  هزات  ياه  حبص  هب  ار  میاه  شفک  .دیچیپ 

.دش

.دز مهاوخ  دنخبل  یتخبشوخ  هب  اه  هدنرپ  همه  اب  ادص  مه  نم ،

.متسه اه  باتفآ  همه  زا  رت  کیدزن  حبص ، هب  نم  .یباتفآ  ياهزور  دننام  موش  زاغآ  ات  منک  یم  رپ  حبص  شمارآ  زا  ار  مشوغآ 

حبص ياوه  رد  دیما  مدق 

.تساهنآ همادا  حبص ، نوچ  مراد ؛ تسود  ار  منبش  بش و 

گرب میـسن و  یتشآ  ات  موش  یم  رادیب  حبـص ، ره  .ما  هزات  ياه  مالـس  زا  رپ  نم  .منک  یم  زاغآ  اه  کشجنگ  همه  زا  رتدوز  ار  حبص 
.منک رکف  دنا ، هدش  شومارف  هک  ییاهنآ  همه  هب  منک و  اشامت  ار  ناتخرد 

.میاشگب یگدنز  هتسب  ياه  هرجنپ  يور  هب  ار  نامسآ  ياه  هزاورد  ات  مزیخ  یم  رب  حبص ، ره 

.دییوب اه  نادلگ  يولگ  زا  دوش  یم  ار  یتخبشوخ  يوب  زونه  .دنز  یم  مدق  نیمز  ياه  حبص  رد  دیما  زونه 

...روهظ حبص  ات 

.اه هدنرپ  همه  لاب  مه  منک ؛ یم  وجو  تسج  ار  نامسآ  وت ، ندید  قوش  هب  حبص ، ره 

مامت اب  حبـص ، ره  مراد  تسود  .دنـشاب  هدـش  یناهج  يدـمحم ، ياه  لگ  موش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  هک  زور  کی  دـهاوخ  یم  ملد 
«. مراد تتسود   » منزب دایرف  دوجو 

زا اه  حبص  زونه  .متسین  نارگن  لد  هدماین  ياهزور  زا  زونه  نم  مراد .» تتـسود  : » دننک رارکت  نم  اب  اه  هوک  همه  دهاوخ  یم  ملد  و 
.تسا هدشن  یلاخ  هناقشاع  ياه  مالس 

.دنک یم  زیگنا  لد  ار  ام  ياه  حبص  هک  تسوت  ياه  ینابرهم  رطع  نیا 
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وت ندید  هب  هک  تس  يا  هناکدوک  قوش  اه ، مالس  اه و  حبص  همه  .منکاو  کلپ  وت  ياه  مشچ  دیشروخ  هب  حبص  کی  دش  یم  شاک 
.دوش یم  متخ 

رد ار  ناتـسمز  زییاپ و  راهب و  ات  ایب  قشاع ! نیرت  لداع  يا  .دـنک  یم  يراج  شمارآ  ام  ياهزور  رـس  رب  وت  یتسود  ياه  تسد  هیاـس 
.منک میدقت  وت  هب  دنخبل  هفوکش  زا  یحبص  مزیرب و  يدبس 

يراج ام  ياه  حبـص  سفن  رد  هک  يدنوادخ  ياه  مالـس  سنج  زا  وت  .تسا  دنوادخ  هب  وت  هناقـشاع  ياه  مالـس  نامجرت  اه ، حـبص 
.میوش راشرس  وت  زا  حبص ، سفنت  نوچ  ات  ایب  .تسا 

نیدلاردب مظاکدمحم  هدز /  همیخ  حبص ، رد  شپترپ  ياه  گنر 

هدز همیخ  حبص ، رد  شپترپ  ياه  گنر 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.هرجنپ هبور  مه  نآ  دنز ؛ یم  رس  تخرد  زا  حبص ، زبسرس  مان 

.ام يور  هبور  مه  نآ  دشخرد ؛ یم  حبص  نامشچ  زا  هدنخ  باتفآ 

نیا زا  اتفگش  .دزیر  یم  تارطاخ  دبس  رد  ار  ناکشجنگ  نشور  يوهایه  حبـص ، .دنا  هتـشاک  تفاطل  مدحبـص ، تاعاس  نیمزرـس  رد 
گنر مامت  دونـش و  یم  دیآ  یم  لگ  تمـس  زا  راو  هناورپ  هک  ار  ییادص  دراذگب ، هاگپ  ناتـسغاب  رد  مدـق  سک  ره  هک  هوکـش  همه 

! دنیب یم  تسا ، هدز  همیخ  حبص  رد  هک  ار  شپترپ  ياه 

حبص فیفع  نماد 

تسا و حبص  .دیـسرپ  دیاب  میـسن  زا  اهنت  ار  حبـص  رطعم  تیاکح  .دنا  هتخیر  حبـص  فیفع  نماد  رد  ار  قوش  ياه  لگ  هک  یتسار  هب 
ياه هژاو  يوب  دوش ، یم  زاب  هک  هرجنپ  .دوش  یم  هدوشگ  نیـسحت  هب  دیپس ، ياه  لزغ  همه  نابل  دـنک و  یم  هقناعم  هرجنپ  اب  باتفآ ،

.تسا هدناشوپ  قاتا  مادنا  رب  يا  هزات  سابل  حبص ، یگدنبات  .دسر  یم  قاتا  ماشم  هب  مه  رس  تشپ  روط  نیمه  نوگ ، حبص 

حبص تواخس 

نیرت شخبامرگ  حبـص ، مان  دشاب ، هک  مه  ناتـسمز  .دنک  یم  هنایـشآ  لد  ناتـسراهب  رد  حبـص  دای  مه  ناتـسمز  رد  دـنک ، یمن  یقرف 
يارب لوا ، نامه  زا  .دنک  یناهج  ار  نتشاد  تقادص  ندوب و  فاص  هنیآ ، نشور  راعش  اب  ات  دیآ  یم  یلصف  ره  رد  حبص  .تسا  هرظنم 

رب راوس  حبـص ، هک  تسا  نیا  دـش ؛ رّرقم  يزرورهم  هویـش  دیـسر و  تیبثت  هب  ّتیلالز  دنتـشاذگ و  رانک  ار  یگنییآ  تیـصاخ  حـبص ،
.دیما دشاپ و  یم  رعش  رون ، هکشرد 
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حبص يارب  تسا  یتیفرظ  ًاعقاو  .دنتـسین  عقوتم  حبـص  زا  يرگید  زیچ  اه ، هدیرفآ  هک  تسا  ناوارف  نانچ  حبـص ، ياه  شـشخب  لذب و 
يارب ار  دوخ  هار  مدحبـص ، ناسآ  هجهل  يریگارف  اب  ات  دـهاوخ  یم  ار  یـسک  طـقف  تسا ؛ هداد  اـج  دوخ  رد  ار  تلیـضف  همه  نیا  هک 

.دنک هاتوک  یبوخ  هچ  ره  هب  ندیسر 

يدیپس يوس  هب  یمدق  حبص ؛

یمن ملق  نابل  زا  قشع ، هزات  اما  نیرید  همزمز  زاب  همه ، نیا  اب  .تسا  هدـشن  ادا  رون  قح  تسا و  مک  زاب  میـسیونب ، حبـص  زا  بش  مامت 
هب نداهن  جرا  ناش ، یتخبکین  تداعس و  هک  دنمهفب  دنهاوخ  یمن  کیرات ، ياه  ملق  هکنیا  تفگـش  .تسا  هزادنا  نیا  ملق  عسو  دتفا ؛

.تسا حبص  يالاو  ماقم 

ًالصا .شیوخ  رد  تسا  هدرک  لگ  هزادنا  هچ  دناد  یم  .تسا  کیدزن  شدوخ  هب  ردقچ  دمهف  یم  هزات  مدآ  دمد  یم  حبص  هک  یتقو 
دیاز نوزوم و  طاشن  رد  حبص  گرب  زاس و  هیواز ، کی  زا  .میدنخ  یم  نآ  رد  ام  هک  یحبص  زا  دوش  یم  عورش  تیلالز  دید  کی  زا 

.مجسنم ياه  يدیپس  يوس  هب  ام  يوس  زا  تسا  یمدق  حبص ، .تسام  فصولا 

ینابغاب ماهلا  یتسه /  راسخر  رب  يا  هرطق  حبص ؛

یتسه راسخر  رب  يا  هرطق  حبص ؛

ینابغاب ماهلا 

.دیسر هار  زا  نشور ، ياهوزرآ  لایخ و  زا  یتشد  اب  دیپس ، حبص 

.دنکارپ یتیگ  هرظنم  رب  ار  تبحم  رازلگ  زیوآ  لد  رطع  حبص ، میسن 

.دیشاپ یتسه  راسخر  رب  راگدیرفآ ، هک  تسا  قشع  رثوک  لالز  زا  يا  هرطق  یتسه ، ناهج  يارآ  تنیز  حبص ، هدیپس  دنخزان 

! لیدب یب  ّیح  تاذ  يا  تسازس ، ار  وت  ساپس  دمح و 

وا خر  راد  هنیآ 

.تفر بش 

يوب رطع و  دیپس و  حبص  تروص  راهب و  زبس  ِنماد  .يراهب  حبص  کی  دمآ ؛ حبـص  .دیـشک  رـس  رب  ار  شدیپس  ریرح  رداچ  نامـسآ ،
.دنک یم  يرگ  هولج  مدآ  ملاع و  رب  يراهب ، ِحبص  نیا  رد  هک  تسوا  يابیز  ِخر  راد  هنیآ  همه  غاب ، ناحیر و  لگ و 

.نیشنب اشامت  هب  زیخرب و  راهب ؛ تسا و  حبص 
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اه قیاقش  اب 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  )

یجیهم هبادوس  / قیاقش

.تسا راز  قیاقش  نطو ، نیا  كاخ  مامت  زارفارس ، ِنیمزرس  نیا  مامت 

اپ اه  هلال  نوخ  يور  ادابم  هک  نک  هاگن  دـصرتم ، ياه  مشچ  اب  يراد ، یمرب  مدـق  هک  كاـخ  نیا  هشوگ  ره  یتسه ، هک  اـجک  ره  رد 
! يراذگب

، قشاع ياهرانا  .دوب  ناتسرانا  ریلد ، روانهپ  نیا  يراگزور  .تسا  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  ینینوخ  خرس و  ياه  لصف  دنلبرـس ، راید  نیا 
همه اهرانا  هک  دیسر  یمسوم  اما  هن ، هک  نازخ  .دندوب  هتسر  اج  همه  رد  نینوخ ، ياه  هنیس  اب 

يزارفرس دییور و  قیاقش  زرم ، ات  زرم  كاب ، یب  نوخ  همه  نآ  زا  .تفرگ و  نایرج  نیمز  ناریا  مامت  رد  ناشنوخ  دنداتفا و  كاخ  رب 
.تفرگ جاور  يدنلبرس  و 

دنتسه هشیمه  ادهش ،

رد زیخاتسر  يادن  هاگرحس ، کی  رد  هک  ینارتوبک  دندیسر ؛ يدبا  يزاربا  هب  نامسآ ، رد  دندیشکرپ و  هاگان ، هک  اهنآ  دندوب  رتوبک 
.دندش دوبعم  توعد  يوگ  کیبل  شود ، رب  صالخا  زا  يراب  هلوک  اب  دش و  نکفا  نینط  ناششوگ 

ص:20

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


نمیرها دندشک و  نوریب  اه  ینمـشد  اه و  هنتف  سرتسد  زا  ار  نطو  زبس  كاخ  نیمزرـس ، نیا  دننام  یب  ياه  نامرهق  روالد ، نارتوبک 
.دندناشن دوخ  ياج  رد  ار 

فیلکت دـندرتسگ ، ام  يورارف  هک  يا  هداج  دنتـسه و  هشیمه  اهنآ  تسا ؛ یقاب  هنامز  ياه  هناش  رب  دـبا  اـت  ناـشنتفر ، ياـپ  در  هچرگا 
.تسا هدرک  نشور  ار  ناماه  هظحل  مامت 

يا هسامح  هاگ ، تسین ؛ دولآ  کشا  هشیمه  ندش ، رپرپ  .تسا  ندیـسر  دّیؤم  زاغآ ، نامه  زا  اه  نتفر  هاگ ، .تسین  خلت  هشیمه  نتفر 
.تسا دزنابز 

، دیدرت یب  رواب  اب  یهاوخادخ و  ياه  تسد  اب  تسا ، كاب  یب  دیهـش و  ياه  نوخ  ثاریم  هک  ار  نامـسآ  ات  هتفرارف  كاخ  نیا  دـیاب 
.میشاب ادخ  هبور  زرم  نیا  رادساپ  میریگب و  شوغآ  رد 

.دراد هیاس  ام  نامیا  ِرس  يالاب  دنوادخ ، تسین ؛ یساره 

.دنا هشیمه  ناراگتسر  نانمؤم ، تسین ؛ یساره 

(1) «. دیراد نامیا  دنوادخ  هب  رگا  دیرترب ؛ امش  هک  دیشابم  نیگهودنا  دیسارهن و  »

يریما نیسح  مشک /  یم  تلاجخ  امش  زا 

مشک یم  تلاجخ  امش  زا 

يریما نیسح 

.موش یم  نیگمرش  مدوخ  زا  امش  یگنادرم  دای  هب  راب ، هدزیس  دصیس و  زور ، ره 

! دش یم  قشع  زا  يربخ  دیاش  مدوب ، امش  نوچ  نم  رگا  دندوب ، امش  نوچ  نم ، ناگیاسمه  رگا  میوگ  یم  مدوخ  هب  زور ، ره 

هزین هب  نآرق  شیدـنا ، شاعم  لقع  نایهاپـس  زونه  دریگ و  یمرد  نینوخ  گنج  قشع ، لقع و  ناـیم  راـب ، هدزیـس  دصیـس و  زور ، ره 
.مشک یم  تلاجخ  دنام ، ياج  هب  یبآ  نآرق و  طقف  ناشنادنزرف  زا  هک  امش  ناردام  زا  نم  و  دنراد ؛
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تسین هتسب  راهب ، هار 

نینوخ هداج  زا  ات  ما  هدرک  هالک  لاش و  .دزاس  یم  راهب  يوس  هب  هداجس  هناخیمریپ ، نامشچ  تراشا  هشوگره  .تسین  هتسب  راهب ، هار 
نآ زا  دـنخبل  اب  هک  يا  هداـج  دـنا ؛ هتـشاذگ  یگدـنب  ییاـمنهار  میـالع  نآ ، رد  هک  مورب  يا  هداـج  هب  مهاوخ  یم  .مرذـگب  اـه  هلـال 

.منک وضو  ناتماما ، تین  ناتتعافش و  تناعتسا  ناتمالک و  تراهط  اب  مهاوخ  یم  نونکا ، .مرذگب  دیاب  وضو  اب  نم  دیتشذگ و 

دروخ یم  بآ  يزاسدوخ  رابیوج  زا  هلال ،

، تفرعم راهب  ندمآ  يارب  نم  دـیآ و  یمن  يراهب  دـیورن ، يا  هلال  رگا  تفگ ، یم  مردـپ  .دوب  راهب  رد  ام  یـشاقن  گنر  نیلوا  نوخ ،
.مور یم  هبوت  نیم  يور  راب  رازه  زور ، ره  موش ؛ یم  دیهش  راب  رازه  زور ، ره 

امـش یگنادرم  گنر  هب  یناهج  مهاوخ  یم  .یتسرپدوخ  هاربآ  زا  هن  دنروخ ؛ یم  بآ  يزاسدوخ  رابیوج  زا  اه  هلال  تفگ ، یم  مردپ 
.مزاسب

دیهش سکع  باق 

يا دـیروشب ، نم  رب  تسا ! هدرک  غیرد  نم  زا  ار  ریـشمش  کچاکچ  يادـص  هنامز ، ربج  هک  اه  هقعاص  يا  دـیریگب ، نم  زا  ار  باوخ 
یگنادرم سرد  هدرم ، رسپ  ناردام  هاگن  زا  مهاوخ  یم  رغصا ؛ داهج  ياسرف  تقاط  ياه  ناحتما 

.مریگب

! دوبر دیاب  ناهج  زا  تقبس  يوگ  داتسیا ؛ مهاوخن  اشامت  هب  ار  سفن  ناگوچ  يزاب 

.منک هاگن  يدیهش  سکع  باق  هب  دش ، درز  ملد  يور  هبوت ، یتخس  زا  تقو  ره  تسه ، مدای 

نیدلاردب مظاکدمحم  زاورپ /  رطع  رب  هسوب 

زاورپ رطع  رب  هسوب 

نیدلاردب مظاکدمحم 

هچ امش  زا  .میاه  قیاقش  امش  اب  ددنب ؛ یم  مالک  يارب  ار  هار  دوش و  یم  زیررس  امش  نوگلگ  ریواصت  يور  هبور  ام ، ریقح  ياه  ضغب 
؟ تشون دیاب  هچ  تفگ و  دیاب 
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يارب یتکرح  تسا ؛ تکرح  امش  دای  هک  دنتسناد  یم  شاک  اما  .دننزب  هجض  امـش  يور  هبور  دندلب  طقف  ام ، هنوگرتسکاخ  ياه  هژاو 
ياهزرم يوس  نآ  ریبکت ، ياـهزرم  يوس  نآ  اـت  دـیداد  روبع  ار  دوخ  ياـه  هرجنح  امـش  هک  تفگ  دـیاب  هچ  ندوب .»  » ِعضو يدوبهب 

رطع رب  هسوب  ام  ياه  ملق  يزیگنارب  نیسحت  يارب  هک  امش  ًالـصا  .دوتـس  نآ  اب  ار  امـش  ات  دوش  یمن  تفای  يا  هژاو  هک  ییاج  ندیدن ؛
! دیدزن زاورپ 

.دروخ یم  هرگ  ناتیاهاعد  اه و  کشا  اب  اهزیرکاخ ، بش ، ره  زور و  ره 

.دیدرک یم  نارتوبک  ياه  لاب  زا  رتدیپس  ار  رگنس  ياهزور  دیتسکش و  یم  مهرد  نات  هناحتاف  ياهریبکت  اب  ار  بش  یکانتشرد  امش ،

امش دای  میا و  هدنام  ام 

؛ دیتسه ناشمهرم  امش  هک  ییاه  مخز  نکـشرمک و  ياه  غاد  دنناوارف  اجنیا  .دریگن  باق  ام  یگدنز  ار  امـش  دای  رگا  ام ، لاح  هب  ادب 
.درک هناخ  اه  هناورپ  هلبق  تهج  رد  تفر و  ناتهاگن  هک  میوگ  یم  ار  امش 

.دیراد قشع  دوخ  اب  کیدزن  یتبارق  دیدیشروخ و  رگید  مان  امش  هک  میبای  یم  رد  دوش ، یم  هدناوخ  امش  ياه  هتشون  تسد  یتقو 

دیچوک تسب و  ار  دوخ  نادمچ  نامسآ  امش ، زا  رفن  نیرخآ  مزع  اب  ارچ  میمهف  یم  هزات  دنناوخ ، یم  ار  امش  ياه  همان  تیصو  یتقو 
کت کت  ياه  سکع  هک  میمهف  یم  هزات  مینز ، یم  قرو  شیوخ  نهذ  رد  ار  امـش  سکع  یتقو  .دـشاب  هدوزفین  شیوخ  مرـش  رب  ات 

یم سفق  ياه  هراوید  هب  هک  یناتـسد  میا و  هدـنام  ام  لاح  .میدوب  لـفاغ  اـم  تاـیح و  لـصف  نیرتهب  هب  تسا  هدرک  یم  هراـشا  اـمش 
میمرت ار  ام  ياهزور  هک  امـش  دای  مسوم  میا و  هدنام  ام  .دنز  یم  هدنخ  ییاهر ، سمل  زا  هک  امـش  دـیواج  مان  میا و  هدـنام  ام  .دروخ 

.دنک یم 
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نوتیز مخز 

يدابآدوواد هموصعم  / اه گنس  دنگوس 

منک یم  ضغب  .مچیپ  یم  ممرگ  ياـه  کـشا  رد  ار  تنیمزرـس  هکت  هکت  رکیپ  .ار  تنوـتیز  زا  هدیـشوپ  ياـه  باوـخ  منک  یم  رورم 
هچوک هک  اه  لاس  هچ  .دشاپ  یم  گنـس  اه ، تسینویهـص  يور  رـس و  رب  منیگمـشخ  تاملک  ار و  سدقملا  تیب  حورجم  ياه  سفن 

اه و تبیـصم  موجه  رد  دندش  رتسکاخ  هک  اه  هقیقد  هچ  تسا ! هدـناشن  هیوم  هب  نارگلاغـشا ، نیـشتآ  ياه  همکچ  ار  تناوجون  ياه 
یم الاب  نطو  ياه  هناش  زا  حبـص ، ره  هک  يدیـشروخ  زا  رت  غورفرپ  يا ؛ هداتـسیا  وت  اما  دندنام ! تکرح  زا  هک  اه  ماگ  هچ  اه و  جنر 

.ینک یم  ریرحت  ار  تا  هضافتنا  باتک  نانچمه  يدرمناوجان ، همه  نیا  بات  چیپ و  رد  دیآ و 

یتسیا و یم  ادص  همه  نیا  ماجنارس  یب  يوهایه  رد  .دراذگ  یم  نایم  رد  نامد  هدیپس  اب  ار  تنامشچ  هوک ، یتسیا و  یم 

.دوارت یم  هسامح  تدایرف ، ینارون  ياه  هنزور  زا 

اه هلولگ  هب  ار  تدوپ  رات و  باـتفآ ، یناـشن  يوجو  تسج  رد  يا و  هدـمآ  گـنت  هب  اـه  هنابـش  توخر  زا  هک  تسا  رایـسب  ياـهزور 
یم قرو  قرو  تا ، يرتسکاخ  ياـهزور  شوپ  شتآ  اـه ، میوقت  دـنروخ و  یم  دـنگوس  ار  تا  يراـج  نوخ  اـه ، گنـس  .يا  هدرپس 

.ینک لدب  هایس  یسوباک  هب  ار  اهداب  يایور  ات  يا  هداتسیا  .دنوش 
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سدقملا تیب  یهار  هب  مشچ 

شرفگنـس رب  ملظ ، ياه  ناوختـسا  هک  اـه  هظحل  نآ  هب  شیدـنیب ؛ تنیمزرـس  نادـنب  هنیآ  ياـهزور  هب  زیخرب و  هزاوآرپ ! دنلبرـس  يا 
.دنک یم  باریس  ار  تناج  ياه  لولس  يدازآ ، ناراب  دزیر و  یم  ورف  تیاه  هچوک 

.دنک هیده  تا  ینشور  مشچ  هب  ار  شدیپس  ياه  هفوکش  ات  تسا  وت  راظتنا  رد  راهب ، .يا  هداتسیا  نونکات  هک  نانچنآ  تسیاب ؛

.تسا وت  ياه  ماگ  هار  هب  مشچ  سدقملا ، تیب  زیخرب !

يدمحم سابع  تیاه /  یگنتلد  يارب  یهانپ 

تیاه یگنتلد  يارب  یهانپ 

يدمحم سابع 

يدرگ یم  یهانپ  لابند  .ینک  یم  هدماین  ياهزور  دیما  غارچ  ار  تدـنخبل  يزیوآ و  یم  هتـشذگ ، ياهزور  هصغ  زا  ار  تیاه  کشا 
.شوغآ یطحق  راگزور  نیا  رد  تیاه ، یگنتلد  يارب 

ياه هناش  جاتحم  ردقچ  نایناهج ، ياهرس  یناد  یمن  .دهد  یم  یلست  ار  تیاپریز  كاخ  ياه  مخز  تیاه ، مشچ  یلـصف  ياه  ناراب 
! دسرب وت  ياه  هیرگ  ییایر  یب  هب  تسناوت  یم  ناهج  همه  شاک  .يرت  گنتلد  اهربا  مامت  زا  دوخ  وت  دنچره  تسوت ؛ هنادرم 

گنس قشم 

یب ياه  فقـس  نوتـس  ار  تیاه  تسد  .دنوشن  ادوهی  نادـنزرف  دـنخبل  تیاه ، ضغب  ات  يروخ ، یم  ورف  ار  تا  هلاس  رازه  ياه  ضغب 
.دیاین نییاپ  اه  هناخ  فقس  ات  ینک ، یم  تنیمزرس  نوتس 

قشع قشم  گنس ، اب  زور ، دنسیونب و  اه  گنس  باهش  اب  ار  ناشیاه  قشم  بش ، ات  یهد ، یم  قشمرس  گنـس ، تناکدوک  هب  زور  ره 
رپ یب  ياه  هدنرپ  همه  هب  .دریمن  یکیرات  رد  قشع  ات  ینک ، یم  تنامسق  مه  کیرات  ياه  همیخ  سوناف  ار  اه  هراتـس  بش ، ره  .دننک 

! يا هتخومآ  اه  هتشرف  زا  ار  زاورپ  وت  هک  مسق 
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تفرگ یهاوخ  سپ  ار  سدقملا  تیب 

اب .يزاس  یم  هناخ  گنس  اب  .ینز  یم  روش  اه  گنـس  اب  ار  تنانمـشد  ياهزور  .ینک  یم  رورم  گنـس  اب  ار  تا  هتفه  ياهزور  مامت 
تیب مارآ  ياه  باوخ  زا  رپ  تیاه  بش  .تسا  ندیـشکرپ  يوب  زا  رپ  وت ، هتـسخ  ياه  لاب  .يوش  یم  هدـنرپ  يوش ، یم  زاورپ  گـنس 

ار سدـقملا  تیب  هک  یـشیدنا  یم  يا  هظحل  هب  .تسا  سدـقملا  تیب  هب  نارتوبک  همه  زا  رت  کیدزن  وت ، ياه  سفن  .تسا  سدـقملا 
.تفرگ یهاوخ  سپ  ار  تشمارآ  هک  يا  هظحل  تفرگ ، یهاوخ  سپ  ار  تلد  هک  يا  هظحل  تفرگ ؛ یهاوخ  سپ 

...وت ناذا  يادص  نینط  زور  ات 

زا یـسرت  چیه  .ینزب  قرو  تدوخ  ار  اهرامـشزور  اه و  میوقت  همه  تشونرـس  یهاوخ  یم  .يا  هتفرگ  تسد  رد  ار  اهزور  تشونرس 
ياپ هک  دناوت  يدازآ  نادصاق  اه  گنس  .ینک  یم  باترپ  رفک  كاخ  هطقن  نیرترود  ات  ار  تیاه  گنس  .يرادن  تیاه  تسد  ییاهنت 

.ییاشگ یم  هتسب  ياه  مشچ  همه  يور  هب  ار  باوخ  ياه  سفق  هک  يزور  تسین  رید  .دنراذگ  یم  رفک  نیمزرس  رب 

.ما هدیمهف  اه  گنس  هدنخ  يادص  زا  ار  نیا  دوش ؛ زادنا  نینط  سدقملا  تیب  نحص  رد  وت  ناذا  يادص  هرابود  هک  يزور  تسین  رید 

يریشمش هّللا  حور  گنس /  نیرخآ  دیاش 

گنس نیرخآ  دیاش 

يریشمش هّللا  حور 

طقف اه  هلولگ  نیا  .دسانش  یمن  گرزب  كدوک و  اجنیا ، رد  هلولگ  هکارچ  دنناد ، یم  مه  نیمزرـس  نیا  ناکدوک  ار  هلولگ  خلت  معط 
، نوخ يوب  تسا و  هدـش  ناکدوک  يزاب  بابـسا  اه ، هکوپ  .دراد  شوغآ  رد  یکدوک  هک  ینز  هنیـس  یتح  دنفاکـش ، یم  ار  اـه  هنیس 

.تسا راید  نیا  نیرید  يانشآ  یگشیمه ، رابغ  كاخ و  يوب  نتخوس ، يوب 

.دننک رارف  اهنآ  حالس  سرریت  زا  سپس ، دنهدب و  گنس  اب  ار  هلولگ  باوج  هک  دنا  هتفرگ  دای  مه  ناکدوک 
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يوس رد  اما  دـنریگ ؛ یم  هاـنپ  يا  هتخوس  نیـشام  زا  هدـنامزاب  يا  هکت  اـی  يا  هبارخ  راوید  تشپو  اـه  هلولگ  سرریت  زا  دـنزیرگ  یم 
تشپ زا  یکدوک  ادابم  ات  قمر ، یب  ناتسد  زا  زیچان  ییاه  گنـس  يارب  دنا ، هداتـسیا  هلولگدض  ییاهرپس  اب  ناطیـش ، نازابرـس  رگید ،

نیا دـیاش  و  دزیرگ ، یم  زاـب  كدوک  دروخ و  یم  يا  هشیـش  رپِس  هب  گنـس ، دـنزب ! ناـشتروص  هب  یگنـس  درپب و  نوریب  ینهآ  هراـپ 
.دنک یم  باترپ  هک  دشاب  یگنس  نیرخآ 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنشکی

نمهب 1385  1

مرحم 1428  1

Jan.2007.21

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دالیم 

یناما مثیم  / دمحم رارسا  هنیجنگ 

تیاه شوگ  رد  ار  تماـما  سدـقم  ناذا  هک  دورد  ییاـه  بل  هب  تفرگ ! شوغآ  رد  ار  تا  يدازون  يزبس  هک  دورد  ییاـه  تسد  هب 
هتشادرب هک  دورد  ییاه  مدق  هب  تشاک ! وت  يامیـس  رد  ار  رون  ياه  هشیر  شزادنارب ، تملظ  هاگن  اب  هک  دورد  ییاه  مشچ  هب  دناوخ !

! دنک بوصنم  قشع  تیالو  هب  ار  وت  ات  دش 

.دهد یم  تواخس  يوب  تیاه ، تشگنا  .نیمز  رد  دوبن  وت  زا  رت  هتسیاش  نامز و  رد  دوبن  وت  زا  رت  هتسیاب 

.دنا هدرپس  وت  هب  تقیقح  ناوخ  نیمجنپ  رد  ار  مالسلا » هیلع  یلع  راقفلاوذ   » و هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رارسا  هنیجنگ  »

دنوش و یم  باریـس  تیاه  تسد  رطع  اب  هنـشت ، ياه  نولک  يا ؛ هتفرگ  شود  هب  هنیدم  ياه  بش  مین  رد  ار  هفوک  ياذـغ  ياه  هچقب 
رود وت  مالک  زا  هاگ  چیه  باوص ، قطنم  تسا و  حلص  مچرپ  اه  هعزانم  رد  تروضح ، دنوش ! یم  ریس  ترادید  زا  ریقف ، ياه  هچیرد 

.دش دهاوخن 

.یشاب هار  ینشور  نارود ، یفیلکتالب  رد  يا  هدمآ  وت ،
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يراد هگن  ملع ، اب  ار  هعیش  ات  يا  هدمآ 

، نارود .دـنزادنیب  فیرحت  يریزارـس  رد  ار  مالـسا  دـنزاسب و  هوک  یهاک ، زا  ات  دـنا  هدروآ  موجه  بهذـم  ياـه  هزومآ  هب  ناـیلاغ » »
ار اه  هدرک  مگ  هار  دناوت  یم  لادتعا  یشم  اهنت  تسا و  یهار  ود  رس  رب  اه  مدق  تسا ؛ يّربت  نارود 

.دنادرگزاب

.یشاب قح  يدانم  كان ، ههبش  ياه  هشیدنا  رازاب  هتفشآ  رد  ینزب و  راهم  ار  نانع  یب  ياهرکف  ات  يا  هدمآ 

اه لاس  زا  سپ  یناشنب و  ار  وگو  تفگ  قطنم  تنوشخ ، قطنم  ياج  هب  ات  يا  هدمآ  تسا ؛ هدش  ریگ  همه  ینادرگرـس ، ریحت و  ياولب 
.یناسرب تا  نایعیش  هب  ار  تقیقح  مایپ  يوما ، نادناخ  هایس  هیاس  اه  لاس  سرت و  اه  لاس  ناقفخ ،

.يراد هگن  ملع »  » اب ار  هعیش  هک  تسوت  نآ  زا  تبون  دنا ؛ هتشاد  هگن  اعد »  » اب و  داهج »  » اب حلص ،»  » اب ار  هعیش  تناردپ ،

یتخومآ ام  هب  وت 

هنیک هدـنیازف  ادـخ  زا  يرود  ییور و  شرت  تساـه و  تبحم  هدـنیاشگ  ادـخ  هب  برقت  و  ییور » شوـخ   » هک يا  هتخوـمآ  اـم  هـب  وـت 
(1) «. تساه

.دنک یم  دس  ار  اهلد  هار  سوبع ، هرهچ  زاب و  ار  اه  لد  هار  زاب ، يور 

.تسین ادخ  زا  یناشن  سوبع ، هرهچ  رد  یلو  دیسر ؛ ادخ  هب  ناوت  یم  زاب ، يور  اب 

· نایلیلخ يدهم  مالسلا /  هیلع  متفه  موصعم  اب 

مالسلا هیلع  متفه  موصعم  اب 

نایلیلخ يدهم 

مامت تفاکـش و  یم  ار  شناد  هک  دـناسرب  یکدوک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـسپاو  مالـس  ات  دـنام ، رظتنم  ردـق  نآ  رباج » »
کیرات ياه  بش  یتقو  .دندرک  یم  تراقح  ساسحا  وا  ربارب  رد  نادنمشناد 

ص:29

ص 306. 1400 ق ، هیمالسالا ، بتک  رشن  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  ینارعش ، دمحم  یبا  لوقعلا ، فحت  - . 1

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14477/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
http://www.ghaemiyeh.com


طقف رباج  راگنا  دیـسوب ؛ رای ، دای  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رباج  دش ، ناراب  هراتـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ندمآ  اب  هنیدـم » »
! دورب وا  دیایب و  دمحم  ات  دوب  رظتنم 

موصعم نیموس  .دوب  نیتسخن  دـننامه  مان و  مه  هک  دـمحم  نیمود  .درکن  لمحت  ار  ماشه »  » زگره هک  مشاـه » ینب   » زا يولع  نیتسخن 
شناد هنیجنگ  دروآ و  هوتـس  هب  ار  شیوخ  نامز  هفیلخ  جـنپ  ات  دیـسر ، اروشاع »  » زا شیپ  لاس  راهچ  .تشاد  روضح  البرک »  » رد هک 

ییانـشور يدرَم  يانیبان  ياه  مشچ  رب  شنابرهم  ياـه  تسد  اـب  هک  موصعم  نیمتفه  .دراپـسب  مشـش  دیـشروخ  هب  ار  تماـما  توبن و 
.تشاد تسود  ار  وا  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیشخب ،

خاک دوب ، هدش  راوتسا  زاین » زار و   » وترپ رد  هک  ردپ ، يدیحوت  هدولاش  رب  وا  دندوب ، زیتس  مرگرـس  سابع ، ینب  هیما و  ینب  هک  هاگ  نآ 
وا .دهد  دیون  ناناملـسم  هب  ار  نشور  ییادرف  ...و  هقف  ریـسفت ، یهلا ، تمکح  اب  دمدب و  قداص »  » حبـص کی  ات  داهن ، انب  ار  فراعم » »

ياهدنگوس تخاس و  یم  هدنکارپ  دز ، یم  جوم  شیاه  « هرظانم  » رد هرامه  هک  يا  هنادواج  قطنم  اب  ار  نادنمـشیدنا  عمج  ییاهنت ، هب 
.تسکش یم  شیاه  خساپ  اب  درک -  یم  تیاکح  ینادان  زا  طقف  هک  ار -  نانآ 

...هک تخومآ  ام  هب 

نآ هودـنا »  » رد مینک ، هجوت  نارگید  ياه  فرح  هب  دـیابن  میـشاب ، تسود  وا  اب  میهاوخ  یم  رگا  درک : یم  شرافـس  ام  هب  هراومه  وا 
مینک و هضرع  نآرق »  » رب ار  دوخ  دیاب  يرآ ، .دننک  یم  دای  یکین »  » هب ار  ام  هک  هاگ  نآ  يداش »  » رد و  دـنناد ، یم  دـَب »  » ار ام  هک  هاگ 

 . ...میرادنیپن نایز  ای  دوس  ار ، نارگید  هنعط »  » ای دیجمت »  » ات میرادرب ، ماگ  نآ ، هار  رد 

؛ دومن ناگمه  هب  ار  نیتسار » نایعیش   » وکین هچ  و 

! ام ناوریپ  يا  »

(1) «. دینک تبحم  نامدرم  هب  ناتیاه  لد  اب  .دیشاب  قداص  ناتنانخس  رد  .دیزرو  ییابیکش  دیبلط و  يرای  ادخ ، زا 
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: دومرف زاب  و 

؛ نابرهم يادخ  ناوارف  دای  يراد و  تناما  نارگید ؛ ربارب  رد  ینتورف  اب  زج  دنوش ، یمن  هتخانش  ام ، نایعیش  »

؛ نایاونیب تسد و  یهت  ناگیاسمه  هب  یگدیسر 

؛ نآرق توالت  نخس و  رد  یتسار 

(1) «. ...ناهانگ زا  نابز  ظفح 

! راتفگ فرح و  هن  تسا ، لمع  هب  راعش ! هن  تسا ، رادرک  هب  یگعیش  و 

: يرآ

مینز یم  ندوب  هعیش  زا  مَد  دنچ  ره  نخس »  » رد

! میتسین قداص  هک  ددرگ  یم  مولعم  لمع »  » رد

ار زیچ  همه  هک  يدرم  هرابود  دلوت  تسا ؛ رگید  يدلوت  زورما ، ...دـنرادربنامرف و  ار  وا  طقف  دـنراد و  اورپ  ادـخ  زا  اهنت  نایعیـش ، هک 
: ...یگدنب هار  تخومآ و  ام  هب  ار  یگدنز  نییآ  هک  ومه  .تسنام  یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  (2) و  تسناد یم 

وا هب  هک  سک  نآ  و  دوشن ، بولغم  دـیوپ ، ار  ادـخ  هب  لکوت  قیرط  هکنآ  ُمَزُهی ؛ ـال    ِ هّللاـِب َمَصَتعا  ِنَم  ُبَلُغی َو  ـال  ِهللا  یَلَع  َلَّکَوَت  نَم  »
«. دهدن تسکش  هب  نت  دیوج ، لسوت 

يدمحم سابع  قشع /  نیمجنپ 

قشع نیمجنپ 

يدمحم سابع 

.دشخرد یم  موصعم  هراتس  نیمتفه  دیاشگ ، یم  ندیبات  هب  کلپ  قشع ، نیمجنپ 

ار تملظ  گنت  ياه  هچوک  ات  تسا  هدمآ  .دسر  یم  ناربمایپ  دیشروخ  نیرخآ  هب  شلـسن  وسود ، ره  زا  هک  دوش  یم  زاغآ  يا  هراتس 
.دنک نشور  شا  ییاناد  ینابرهم و  نارک  یب  وترپ  رد 
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اطع نم  هب  ار  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  ملع  ومه  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  رباج ! يا  : » ص 296 ج 46 ، راونـالاراحب ، ك.ر : - . 2
«. تسا هدرک 
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.دنامن غارچ  یب  هنیدم  ياه  بش  ات  تسا  هدمآ 

هب مالسا ، مان  هب  شدج ، رهش  رد  هک  ار  یتعامج  نهذ  کیرات  ياه  هچوک  دنکن  نشور  هنوگچ  .ندیبات  زا  ریزگان  تسا و  دیـشروخ 
.دباتب ام  رب  دبا  ات  دیشروخ ، نانوچ  ات  تسا  هدمآ  زورما  دنباتش !؟ یم  یکیرات  يوس 

ناربمایپ ملع  رقاب 

هیلع یلع  ملع  رطع  دـیاشگ ، یم  نخـس  هب  هک  بل  .دـنناوخ  یم  شموـلعلا  رقاـب  هک  تـسین  ببـس  یب  .تـسا  مـلع  نارک  یب  ياـیرد 
.دنکآ یم  ار  اضفمالسلا 

رگا .تشاد  مک  يزیچ  ناهج  يدوب ، هدـماین  وت  رگا  .ینک  یم  لـقن  هنیـس  هب  هنیـس  تماـما ، دـننام  ار  ملع  وت  ناربماـیپ ! ملع  رقاـب  يا 
ياه هخاشرـس  زا  ملع ، ناتخرد  هشیر  .دـیراب  یمن  ام  لهج  ریوک  کشخ  كاـخ  رب  هاـگ  چـیه  یناـبرهم ، ياـه  ناراـب  يدوب  هدـماین 

.تسوت ریگارف  تماما  تکرب  نمی  هب  دنک ، یم  وسوس  ام  کیرات  بش  رب  رگا  يا  هراتس  .دنروخ  یم  بآ  وت  تلادع 

وت تماما  نما  هیاس  رد 

هناورپ یتسود ، ياه  هلیپ  همه  وت ، یناهج  تماما  نما  هیاس  رد  .دننک  یم  هفوکـش  وت  دنلب  مان  هیـشاح  رد  تلادـع ، تماما و  ياه  غاب 
باتفآ يوس  هب  ار  اه  هرجنپ  نیلوا  وت ، ياه  ینابرهم  دـنخبل  هطـساو  هب  .یتشارفا  اه  لد  همه  ماب  يالاب  رب  ار  تماـما  قریب  وت ، .دـندش 

دنت و ياه  ناراب  دنتشادرب و  كرت  هلاس  رازه  ياه  ضغب  دنتسکش و  ار  دوخ  توکس  اه  گنـس  وت  تماما  راس  هیاس  رد  دندرک ، زاب 
.يدش ایند  ياه  یگنتلد  هانپ  شوغآ ، یطحق  راگزور  رد  هک  يدوب  قشاع  نیرت  لداع  وت  .دندیراب  ام  یماک  هنشت  رب  وت  نابرهم 

وت مالک  هناورپ 

لاب ام  یقـشاع  ياوه  رد  تمالک  ياه  هناورپ  زونه  دنریگب ! رپ  تمالک  ياه  هناورپ  هرابود  شاک  مییوت ! ندوشگ  بل  گنتلد  ردقچ 
.دننز یم 

ص:32

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  نآ  دوشن و  بولغم  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هکنآ  : » يدومرف یم  هکارچ  يدرک ؛ یم  لمع  یتشاد و  نامیا  يدز ، یم  هک  یفرح  هب 
(1) «. دروخن تسکش  دیوج ، لسوت  ادخ 

...يدمآ هک  وت 

، يدـمآ هک  وت  .دنتـسبرب  تخر  نامیاهزور  رـس  يالاب  زا  یگنتلد  ياهربا  تفرگ و  ینابرهم  يوب  گـنر و  ناـمیاهزور  تندـمآ ، اـب 
.داد هفوکش  نامیاه  نادلگ  رد  قشع 

.تسشن نامیاه  بش  هناتسآ  رد  دیشروخ ، دندیخرچ و  باتفآ  تمس  هب  نامیاه  هرجنپ  تندمآ ، اب 

يریدن هیقر  يراج /  شناد 

يراج شناد 

يریدن هیقر 

«. نک ینابرق  رازگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میدرک ، اطع  رثوک  وت  هب  ام  »

.دنا هدیسر  تباجا  یلاوح  هب  هک  ییاهاعد  هنارکش  هب  دتسیا  یم  زامن  هب  مالسلا  هیلع  داجس  و 

یم جوا  هب  ار  قانتخا  رد  هدرک  زک  ياه  هچوک  قایتشا  دراب و  یم  هتخادـگ  ياه  هنیـس  رهـش  زارف  رب  مه  زاـب  هک  تسا  ریثک  ریخ  نیا 
.دناسر

؛ دسر یم  ناتسبیرغ  هام  دوبک و  سای  هب  ردام ، ردپ و  يوس  زا  شبـسن  تسا و  ربمایپ  هب  نیرت  هیبش  هک  وا  تسا ؛ دمحم  كدوک ، نیا 
.دش دهاوخ  هتشابنا  تراسا  اروشاع و  زا  شا  یگلاس  راهچ  هک  یکدوک 

ناتسد اب  یناریح ، رد  هدنام  ياه  توهرب  اهراز و  شطع  ات  دنک  يراج  گنـس  لد  زا  يا  همـشچ  لثم  ار  شناد  ات  تسا  هدمآ  دمحم 
.دنشونب بان  تفرعم  شمالک  زا  نوگانوگ ، ياه  هقرف  یلاها  دنوش و  باریس  وا 
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...نیرتراوازس

ياه هتفاب  موجه  ربارب  رد  هک  ماع  یفقو  هنیدم ؛ ياه  ناتسلخن  اه و  هاچ  زا  رتدنمدوس  تسا و  كدف  زا  رتراوازس  یفقو  كدوک ، نیا 
ار فرحنم  ياه  نهذ  دنک و  یم  زاین  یب  ریغ ، زا  ار  اه  هشیدنا  دـشک ، یم  دـق  یلعج ، ثیداحا  ياهدابدرگ  ربارب  رد  اراصن و  دوهی و 

.دناسر یم  لداعت  هب 

هدومزآ نیرت و  عاجـش  دـناوخ ؛ یم  هبطخ  هک  هاـگ  نآ  تسا ، مجع  برع و  ناـیم  رد  نیرت  حیـصف  هک  وا  تسوا ؛ رادـماو  تیناـسنا ،
نیرت هتـسارآ  دـنز ، یم  لیب  عرازم ، رد  هک  مه  نامز  نآ  نیرتراکرپ و  نیرترهاـم و  دزود ، یم  ریت  هب  ار  ریت  هک  اـج  نآ  تسا ، نیرت 

.تسا

زا ار  مالـسا  دزوـمآ و  یم  تقو  هفیلخ  هب  ار  هکـس  برـض  هک  زور  نآ  دـش ؛ دـهاوخ  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  شتریغ ، يدرمناوـج و 
.تساه شناد  هدنفاکش  وا  دناهر ؛ یم  رفک  تناضح 

نیدلاردب مظاکدمحم  يرقاب /  ياه  هنیجنگ  تواخس 

يرقاب ياه  هنیجنگ  تواخس 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.دوش یم  قوش  ياه  لگ  زا  رپ  شناد ، نماد  زورما 

.دسرب دنک  شوهدم  ار  ناهج  ناشرطع  هک  يا  هظحل  ات  دنبات  بت و  رد  اه  هژاو  .دیآ  یم  شخب  دیون  ییاه  ماگ  يادص 

غورفرپ ياهرهوگ  دـنیایب و  ییاناد  راید  ناّدعتـسم  .دـنریگب  یگنادواج  گنر  ات  دـیروایب  ار  اه  ملق  دـشابن ! ملق  نودـب  یـسک  زورما 
! دنربب ییانیب 

.دنز یم  رپ  هدنخ  شناد ، ِياه  نابایخ  رد  زورما 

.دنکفا یم  وترپ  اه  باتک  رب  اهدعب  هک  دوب  دهاوخ  یبان  ثیداحا  رون  هطساو  هب  تسه ، رگا  يرون  زورما 

.تسا ملق  هلسلس  ینامداش  زور  زورما ،

.دراذگ یم  رثا  یسک  رد  يا  هتشون  رگا  تسا  زورما  رابتعا  هب 

.دنیآ یم  یکیرات  تلفغ و  راگزور  زا  هک  یناگدنهوژپ  ياه  لد  رب  ملع ، تموکح  زور  تساه و  نادملق  تموکح  زور 

وت .دنرب  یم  هرهب  تاظحل  مامت  يرقاب ، ياه  هنیجنگ  تواخـس  زا  تسا و  راگدنام  دای ، ییایور  ياه  هتوب  يور  هبور  زورما ، تاعاس 
! نامن هشوت  یب  زین 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تافو 

هراشا

هعمج

دنفسا 1385  4

رفص 1428  5

Feb.2007.23

يدابآدوواد هموصعم  / ماش ياه  هبارخ  رد  هنایزات  ریز 

؟ دننک هلاوح  نامک  ریت و  ار  هدز  نافوت  يرتوبک  هجوج  هک  تسا  هدید  هک 

يانشآ ار  تا  هتسشن  کشا  هب  نامـشچ  دندیـشاپ و  كاخ  ار  تا  هنـشت  ياه  بل  .تسین  گنـس  تقاط  ار  هتخوس  ياه  لاب  هیقر ! هآ ،
.دندرک اه  هنایزات 

؟ درک دناوت  یم  نشور  دیشروخ ، مادک  ار  یکیرات  همه  نیا  مجح  ایادخ !

رابغ .مراذـگ  یم  نایم  رد  اه  هوک  اـب  ار  تجنر  تعـسو  منک و  یم  هیوم  ماـش  ياـه  هبارخ  تشخ  تشخ  رد  ار  تشارخرگج  داـیرف 
.تسش هدناوت  یمن  یناراب  چیه  ار  تهودنا 

؟ ...دیلپ هشیدنا  مادک 

؟ تشاذگ تناتسد  رد  تبیصم  همانسانش  درک و  تا  هبارخ  نیا  ریگ  هشوگ  تسد ، مادک 

؟ درک اه  متام  زیخ  هیرگ  ار  تکچوک  ياه  مشچ  دیلپ ، هشیدنا  مادک 

؟ دندرک اهارحص  هراوآ  نینچ  نیا  ار  تا  یکدوک  ياه  ماگ  مرج ، مادک  هب 
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؟ هاگ هیکت  یب  ار  تیاه  هناش  درک و  هراتس  یب  ار  تیاه  بش  هک  تخیر  نوریب  راغ  مادک  هنزور  زا  ملاظ ، تحاقو  نیا 

.دندرپس اه  بوچ  هب  ار  تموصعم  ياه  سفن  دنتسناوتن و  لمحت  ار  تیاه  مشچ  خیرات ، رگ  متس  ياهراوید 

.تسا هداد  داب  هب  ار  اه  هرجنپ  هنوگ  نیا  هشیمه  نیمز ،

يور یم  يراذگ و  یم  ار  تهودنا 

.دنازوس یم  ار  ملایخ  تاحفص  تراب ، تنحم  ياه  هیناث 

.مبلط یم  تواضق  هب  ار  ناهج  رادیب  ياه  نادجو  تمسیون و  یم  هتخوس  ياه  هبیتک  رب 

.تسا هدرک  ناشیرپ  ار  اهداب  رطاخ  تا ، یکدوک  ياه  هلان 

.دنیرگ یم  دنروآ و  یم  دای  هب  ار  هبارخ  کیرات  اهنت ، نایرانق 

.دننک یم  بت  ار  تهایس  ياه  سوباک  اه ، هرجنپ 

.دننک یم  شیررگج  ار  تا  هنهرب  ياهاپ  اهراخ ،

يدبا يدنخبل  هب  ات  يرذگ  یم  یـشاپ و  یم  هبارخ  تروص  رب  ار  تهودـنا  .يراذـگ  یماو  شنابلاط  هب  ار  ایند  یکچوک  يور و  یم 
.يدنویپب

درادن تقاط  ما  هدروخ  یلیس  نامشچ 

درادن تفلا  ترجنخ  میاه  هنوگ  اب 

درادن تریغ  وت  ناتسد  نزب  یلیس 

تساباب لام  هزین  يور  رس ، نآ  دنتفگ 

درادن تحص  اه  فرح  نیا  وگب  ردام 

دنزاتن اباب  رب  ردق  نیا  وگب  ردام 

درادن تقاط  ما  هدروخ  یلیس  نامشچ 

ار ترتفک  نک  ادج  رتسکاخ  نوخ و  زا 
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درادن تداع  اه  هراوهگ  نیا  هب  رخآ 

! ردام هآ ، ار  اه  همیخ  شتآ  دیعلب 

درادن تردق  ارچ  رگید  نم  ياهاپ 

يریدن هیقر  یگلاس /  هس  نیمه  اب 

یگلاس هس  نیمه  اب 

يریدن هیقر 

.دخرچ یم  اروشاع  رادم  رب  شا  یگلاس  هس 

درب یم  تراغ  هب  ار  شا  هناکدوک  ياه  هدنخ  نینط  هک  یقافتا 

.دزادگ یم  دنام و  یم  شطع  رد 

.دنک یم  ترجاهم  شنامشچ  زا  تارف 

دوش یم  ریثکت  اه  نابایب  مامت  رد  شا ، یهانپ  یب 

.تسا هدروآرد  وناز  هب  ار  نایفسوبا  نادناخ  رکم  هدمآرد و  زازتها  هب  زبس ، خاک  رانک  يا  هناریو  رد  هک  تسوا  یگلاس  هس  نیا 

يویدخ الهش  /!؟ تلاسر رجا  دوب ، نیا 

رجا دوب  نیا  دنروایب !؟ رد  اه  یهارمگ  زا  رـس  دـیتساوخ  یمن  هک  دوب  نیا  زج  دیـشاب !؟ ناشیامنهار  ات  دـیدوب  هدـمآ  هک  دوب  نیا  زج 
یمخز دـنروخن و  نیمز  اـت  دوب  هتـشادرب  ناـشیاپ  شیپ  زا  ار  اـه  گنـس  مشچ ، کـشا  نیبج و  قرع  اـب  اـه  لاـس  هک  يدرم  تلاـسر 

!؟ دنشابن

دندرکن کبس  ار  تمغ  راب  نالدگنس ،

فرط يدـناوخ ، یم  ار  تیاـه  شیاـین  یتـفر و  یم  باوـخ  هب  ناـشیور  هک  یناوـناز  نداد  تسد  زا  فرط و  کـی  تیاـهدرد  ماـمت 
 . ...رگید
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همه درک ، یم  هیالگ  ار  اه  یتخـس  تا ، هدز  لوات  ياهاپ  دـنازرل و  یم  ار  گنـس  لد  تا ، هیرگ  يادـص  شتآ ، نوخ و  ناـیم  یتقو 
 . ...دنک رت  کبس  ار  تلد  نیگنس  راب  هک  دوب  نآ  زا  رت  نیگنس  اه  لد  دندوب و  روک  اه  مشچ 

؟ دوب هتخومآ  هک  زا  ار  ربص 

! اه یگنتلد  اهدرد و  زا  يدـمآ  نوریب  دنلبرـس  ردـقچ  وت  اما  .یتخـس  ربص و  ندیـشک  شوغآ  هب  يارب  دـندوب  کچوک  تیاه  تسد 
.دوب هدش  گرزب  وت  ياپ  مه  نامیا ، اما  مناد ! یمن  يدوب ، هدرب  ثرا  هب  یسک  هچ  زا  ار  ربص 

! ینک دنلبرس  ار  ناسنا  هک  دوب  تتلاسر  راگنا  وت  اما  دندوب ؛ يزاب  مرگرس  تیاه ، لاس  نس و  مه 

يریشمش هّللا  حور  ...دوز / !  ردقچ 

 ! ...دوز ردقچ 

يریشمش هّللا  حور 

ضغب .درادن  ار  ناش  نتفگ  زاب  بات  هک  ییاه  تیاکـش  دراد ؛ لاس  كدنا  نیا  زا  تیاکـش  لاسدص  اما  درادن ، رتشیب  لاس  هس  هچرگ 
شنامدرم هک  گرزب  رهـش  کی  رد  يا  هبارخ  نایم  رد  مه  نآ  دنک ؛ ناروف  دهاوخ  یم  هراب  کی  هب  تسا و  هدـش  عمج  مه  يور  اه 

يادص ار  ناش  یگدوسآ  دنباوخب ؛ هدوسآ  ات  دنا  هتفر  کنیا  دنا و  هدوزفا  ناوراک  مغ  رب  دنا و  هدز  گنس  نانآ  رب  ار  مامت  زور  کی 
...دنز و یم  مهرب  ار  رهـش  کی  هدوسآ  باوخ  شا ، هیرگ  يادص  اما  درادـن ، رتشیب  لاس  هس  .دـنز  یم  مهرب  هلاس  هس  یکدوک  هیرگ 

! دش شوماخ  شیادص  دوز  ردقچ 

یتمعن اتیزر  / لد درد 

دز ار  ام  ياپ  نابایب  راخ  هنعط  يدوبن 

دز اباب  تشپ  ار  اه  فرح  یلیخ  هفوک  نابز 
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دیچ و نم  شوگ  زا  راوشوگ  یتسد  هار  نایم 

دز ام  خر  رب  یلیس  مخز  تیاه  مشچ  زا  رود  هب 

ناج اباب  دوب  نم  لد  شیپ  تلد  مدید  مدوخ 

دز اپ  اه  بسا  ار  تا  هنیس  یتقو  هماگنه  نآ  رد 

دتفا یم  هک  مدای  موش  یم  یلاح  هچ  یناد  یمن 

دز ات  ار  همیخ  یمشخ  هچ  اب  اما  شتآ  نابز 

ندیشون طرف  زا  رابدنچ  اباب ! وت  یناد  یمن 

دز اه  بل  هب  ار  دوخ  یلاخ  ياه  کشم  هنیکس 

تملظ هدولآ  مرش  کشخ و  ریوک  ایرد  بل 

! دز ایرد  ياه  بل  رب  هک  شتسد  دنکشب  یهلا 

اج زا  دش  هدنک  نم  لد  اج  نآ  چیه  هک  اه  نیا  ردپ ،

دز اه  نز  مشچ  يور  هبور  هزین  يور  ار  ترس 

ص:39

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1385  6

رفص 1428  7

Feb.2007.25

يدابآدوواد هموصعم  / مشخ زا  نازیرگ 

چیه .دوب  تیاه  هظحل  یگـشیمه  سنوم  شمارآ ، تناج و  يداش  تداـبع ، .دوب  دـمآ  تفر و  رد  یناـبرهم  جاوما  تیاـه ، مشچ  رد 
، تمـالک .دـناوخ  یم  عضاوت  هب  ار  هنیدـم  ياـه  هچوک  تا ، يراوگرزب  .تسناوت  یمن  نتـسکش  ار  تبلق  هزاورد  یمـشخ ، ناتـسمز 

ناتـسهوک قوش  نهاریپ  تکربتم ، ياه  سفن  درک و  یم  دایرف  ار  باتفآ  تلاصا  تیانعمرپ ، توکـس  .دوب  ربخ  یب  ياه  لد  یهاگآ 
.دیرد یم  ار 

يدمآ و .دنتـسشن  رعـش  هب  ار  تا  هنارعاش  ياه  ماگ  ناهج ، نارعاش  يدمآ و  .دندمآ  هلغلغ  هب  ار  تهوکـش  نیمز ، نایرمق  يدمآ و 
.دیشاپ هراتس  هنارخاف  ياه  هناش  رب  هنیدم ، نامسآ 

يدوبن وت  رگا 

، ملظ ياه  هجنپ  يدوبن ، وت  رگا  .ینادـنز  هنزور ، یب  ياهوتـسپ  رد  رون  دوب و  ریجنز  هدازآ ، ياهدایرف  مامت  ماجنارـس  يدوبن ، وت  رگا 
.دناشن یم  نوخ  هب  ار  یتسار  هانگ  یب  تروص 
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هرجنپ تنانخس ، زا  هملک  ره  تخیر و  یمورف  ار  اهراوید  تا ، یناسنا  كولس  اما  يا ، هدوب  تواقـش  راصح  سوبحم  اه  لاس  هچرگا 
.یهاگآ هنشت  قاتشم و  ياه  لد  رب  هدوشگ  دوب  يا 

.درک یم  يربهر  ار  هدازآ  ياه  بلق  راصح ، همه  نآ  تشپ  زا  ترابت  يولع  ياه  سفن 

.تشاد دناوت  یمنزاب  ندیبات  زا  موادم  ياه  بش  ار  باتفآ  دوش و  یمن  اهریجنز  ینادنز  میسن ،

« یشوماخ رکفت ، لیلد  تسا و  رکفت  لقع ، لیلد  »

تا هشیدـنا  زبس  ياه  هداج  هب  ار  ام  تا ، هرهچ  توکـس  .یـشوماخ  رکفت ، لـیلد  تسا و  رکفت  لـقع ، لـیلد  هک  يدرک  نامـشرافس 
، تا هنادنمدرخ  نانخس  .دنک  یم  لدب  هوکش  زا  زیربل  یخیرات  هب  ار  تا  یگدنز  یمخز  ياه  لاس  هک  يا  هشیدنا  دنک ؛ یم  نومنهر 

گنچ زا  اـت  دـنک  یم  ناـم  يراـج  ییاـناد ، دـنمزارف  ياـه  یبآ  تمـس  هـب  دـیاشگ و  یم  ناـمیور  هـب  ار  رکفت  فافـش  ياـه  هرجنپ 
.مینز یم  مدق  ار  لقعت  زبس  تاعافترا  میزومآ و  یم  وت  زا  ار  یشوماخ  .میوش  اهر  ییوگ  هدوهیب  ياهدابدرگ 

: سیونریز

! داب كرابم  شرادم  تیالو  نایعیش  رب  تمارک ، يرابدرب و  يامن  مامت  هنییآ  اه ، ییانشور  ماما  دالیم  . 1

ندمآ تسا ؛ گرزب  يدولوم  مودق  نارابرون  نامـسآ ، نیمز و  بشما ، هک  دیناوخب  يداش  هب  ار  لابدیپس  ناگتـشرف  دینک و  هلهله  . 2
! داب كرابم  يولع  ياه  لد  رب  نیمز ، راهب  نیمتفه 

.تسا هدرک  ناراب  باهش  دنوادخ ، تجح  نیمتفه  ساپ  هب  ار  نیمز  نامسآ ، تسا و  كرابم  ییاه  هظحل  زیر  هراتس  اه ، مشچ  . 3

! دروآ هیده  هب  نامرارق  یب  ياه  ناج  يارب  ار  يرابدرب  هک  وا  یتسه ؛ لیلد  نیمتفه  رب  مالس  . 4
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نایلیلخ يدهم  تدابع /  زامن و  جح و  درم  متفه ؛ ياوشیپ 

تدابع زامن و  جح و  درم  متفه ؛ ياوشیپ 

نایلیلخ يدهم 

ياه ماگ  رب  ناتسبرع ، نازوس  يارحص  تشاد و  یم  تسود  ار  ادخ  هناخ  ترایز  هک  دندوب  يدرم  راظتنا  رد  هشیمه  هنیدم ، نایاونیب 
.دز یم  هسوب  وا  ریذپان  یگتسخ  رابدرب و 

.داد یم  تبرغ  يوب  طقف  هک  دوب  ییاه  لاچ  هایس  رد  وت ، مدمه  اهنت  زامن ،»  » و

.دنتشادنپ یم  یهت  يا » هماج   » نوچمه ار  وت  تنارای ، هک  هاگ  نآ  حور ، زاورپ  يارب  تصرف  نیرتهب  هدجس ،»  » و

«! رباص  » ای دندیدن ؛ تمارک  و  تدابع »  » زج وت ، زا  تموکح  نانابنادنز  و 

! دراد زاب  »ت  زامن  » زا دناوت  یم  امیس  شوخ  يزینک  تشادنپ  یم  هک  دوب  نوراه »  » زا يزاین » یب  ، » وت ناغمرا  نیسپاو 

دنوادـخ سیدـقت  حـیبست و  هب  نابز  هناقـشاع  ماجنارـس ، هک  يزینک  زا  وا  بجعت  دینـش و  ار  وت  خـساپ  هک  هاگ  نآ  نوراـه ، مشخ  و 
! دوشگ

شناد ششخب ، شمارآ ،

.درک یم  بلس  نید ، نانمشد  زا  ار  شیاسآ »  » هراومه وت  شمارآ »  » نیا

! زین دندوبن ، هتسیاش »  » هک نانآ  هب  یتح  وت  ششخب » »

.داد یم  ربخ  هدنیآ  زا  درک و  یم  زاجعا  هک  تیاه  « همان  » .تسا و یگدنز  سرد  تمکح و  هنیجنگ  هک  ماشه »  » هب تیاه  شرافس  و 

 . ...تشاداو بجعت  هب  ار  هفینحوبا » ، » یکدوک رد  هک  تراشرس  شناد »  » و

« ...توملا دنع  هحارلا  کلئسأ  ینا  مهللا  »

.تسا ناناملسم  راختفا  هیامرس  نیرتراکشآ  تا ، یناهنپ  ياه  هتخومآ  مه ، زونه  هآ !

یمارف رون ، هار  هب  دـناهر و  یم  ینادان  زا  ار  ام  تفرگ ، یم  همـشچرس  نآرق  زا  هشیمه  هک  تنیـشنلد  راتفگ  نیزح و  ياوآ  مه  زونه 
 . ...دناوخ

دنیـشن و یم  ناماه  بل  رب  راگدای  هب  هک  تسا  يا  همزمز  اـهنت  وت ، باـسح » رد  شـشخب   » و گرم » رد  یتحار   » يوزرآ مه ، زونه  و 
.دهد یم  دنویپ  ایرد  هب  ار  ناماه  لد 
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جراوخ مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایهاپس  نیب  ناورهن  گنج  عوقو 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1385  6

رفص 1428  7

Feb.2007.25

عراز هبوبحم  «/ دندرک یم  جل  راقفلاوذ ، تکرح  اب  »

دندرک یم  جلف  ار  روبع  ياپ  ای 

دندرک یم  جک  هرد  هب  ار  هداج  ای 

یبیترت ره  هب  بلط ، نوکس  موق  نآ 

دندرک یم  جل  راقفلاوذ  تکرح  اب 

.تسا لـطاب  زا  قـح  ییادـج  یلجت  نیا ، تسین ؛ مـه  لـباقم  رد  ریـشمش  ود  لـباقت  هورگ و  ود  نداتـسیا  هاپـس ، ود  ییوراـیور  نـیا ،
هتـسب هنیپ  ياه  یناشیپ  هب  مشچ  رهاوظ ، ناگدرپس  لد  وس ، نآ  دـنراد و  هیکت  راـقفلاوذ  نیتسار  تماقتـسا  هب  تقیقح ، ناـگدرپسرس 

.دنا هتخاسن  دوخ  رب  شیب ، یلاطبا  رهم  هک  نیا  زا  لفاغ  دنا ؛ هتخود  مه 

؟ دندوب هدیدن  ار  ریدغ  تیبملا و  هلیل  رگم 

؟ ...و ار  هلهابم  عادولا و  هجح  ار و  تیبملا  هلیل  هزاوآ  دنا !؟ هدینشن  شوگ  هب  ای  هدیدن  مشچ  هب  ار  ریدغ  ناشمادک 
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؟ دشاب هدیدن  دوخ  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  جراوخ  هاپس  رد  هک  تسه  یسک  رگم  يرآ !

؟ دشاب هدرکن  ساسحا  دوخ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نیلقث  راب  هک  تسه  يا  هناش  رگم 

؟ تسا هدمآ  هچ  نات  هیسن  نامیا  رس  رب 

هداجس نایسن ، تلفغ و  داب  هنادهاز ؟ دتمم و  ياه  هدجـس  نآ  تفر  اجک  هنابـش ؟ ياه  تولخ  اه و  هسلخ  نآ  دش  هچ  تعامج ! يآ 
هچ تسا ؟ هدیشک  عونمم » دورو   » راوید ناتدودسم ، ياه  لد  هنادباع و  راکذا  نایم  لیاح ، مادک  تسا ؟ هدرب  وس  مادک  هب  ار  ناتیاه 

؟ نات هیسن  نامیا  رس  رب  دمآ 

دندش هتسد  ود  اه  تسد  ربمایپ ، زا  دعب 

نادرم هورگ  یکی  .دندش  هتـسد  ود  اه  ناسنا  هاگان ، هب  درک و  هضرع  اه  ناج  ریوک  رب  ار  مالـسا  يایرد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، بآ يور  فک  نوچ  غولب ، روضح و  ياـعدا  اـب  هک  يا  هتـسد  يرگید ، دـندیزگ و  اوأـم  اـعدا  یب  ناـهنپ و  اـیرد ، قمع  رد  هک  اـفو 

! دنشاب هتشاد  مالعا  ار  دوخ  یحطس  دوجو  بابح ، نوچمه 

...جراوخ

ومالـسلا هیلع  یلع  نایم  لباقت  کچوک  يایفارغج  کی  ناورهن  .دوب و  دـهاوخن  هدوبن و  خـیرات  هشوگ  کـی  رد  هدوت  کـی  جراوخ ،
اروشاع رد  ات  دنارورپ  دوخ  رد  ار  هنتف  كدوک  هک  تسا  یتلفغ  ياه  هراوهگ  زا  یکی  ناورهن ، .تسین  هدوبن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ 

.تسا البرک  يراج  ياهرتسب  زا  یکی  ناورهن  .دنک  ملع  دق 

! میسرتب

هک ناورهن  ياه  هنماد  زا  میسرتب  .تسا  لطاب  قح و  نایم  زورما  هک  یکیراب  زرم  زا  میسرتب  .تسا  هدمآ  ساره  لصف  راقفلاوذ ! نارای 
هب التبا  زا  میسرتب  .تسا  يراج  ام  یگدنز  هظحل  هظحل  رد 
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درد زا  میـسرتب  .تفاـتن  ندـید  ار  ناـمز  قح  نیرت  يدیـشروخ  هک  ضحم  يروک  نآ  زا  درک ؛ ریگ  نیمز  ار  ناـیجراخ  هک  یناـطرس 
ام و نایم  هک  دـناوخ ؛ یم  یهلا  كاردا  زا  رود  ياشامت  هب  ار  ام  هچره  زا  نایـسن و  هدـننک  دوبان  سوریو  زا  يرگن ؛ یحطـس  کلهم 

.تسا یشومارف  مدق  کی  اهنت  هلصاف  جراوخ ،

یناما مثیم  جوجل /  نالهاج 

جوجل نالهاج 

یناما مثیم 

هب ات  دنا  هدمآ  نادیم  هب  نیب ، هتوک  ياه  مشچ  .تسا  هدش  رجحت  هاگنالوج  ناورهن ،»  » .دنا هداهن  باکر  رد  اپ  تسرپرهاظ ، نادـهاز 
نوچ دنا ، هدمآ  نادیم  هب  .دروآ  دنناوتن  بات  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  نوچ  دنا ، هدمآ  نادیم  هب  .دنیاشگب  ار  هنتف  هار  نتسب ، ياج 

.دید دنناوت  یمن  نادیم  بلق  رد  ار  قطان » نآرق   » تسا و هداد  ناشبیرف  ماش ، نآرق  ياه  نیتسوپ 

.تسا هتخاس  يراج  ادخ  هک  دنزاسب  دس  یناور  هناخدور  رد  دنرذگب و  ینشور  درخ و  ياهزرم  زا  ات  دنا  هداهن  باکر  رد  اپ 

زا بیـصن  یب  ياه  نامگ  نیا  قطنم و  زا  هرهب  یب  ياه  نابز  نیا  .تسا  هدرک  روک  ار  ناشیاه  لد  تجاـجل ، یلو  دـنا ؛ هدـید  ار  قح 
.تسا هدوبر  گنج ، يادوس  ار  مهافت 

ار ادخ  نید  تشگزاب ، ياج  هب  دنا ، هدرب  هابتـشا  هب  یپ  هک  کنیا  دـنا و  هدرک  بارخ  ار  همه  دنتـشاد ، شیوخ  رـس  تشپ  لپ  هچ  ره 
.دنا هدرک  شیوخ  عماطم  رازبا 

دندوب هتخاس  هیاس  هبور  ار  ناشیاه  هناخ 

هتفریذپ یقطنم  چیه  رد  هک  دننک  یم  دارم  ار  یمایپ  یهلا ، مالک  زا  .دنا  هتخیمآ  لطاب  هب  ار  قح  .دـنا  هدز  ولج  مه  شیوخ  يالوم  زا 
.تسین

ياهریت لداعت ، يوزارت  دـشاب و  لامعا » نازیم   » هک دوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دـنا و  هداهناو  شا  هعفاد  دوس  هب  ار  نید  هبذاج  نانیا ،
هتخاس هیاس  هب  ور  ار  ناش  بلق  ياه  هناخ  دنا و  هتخانشن  ار  تینامحر  لامج و  ياه  گربلگ  نانیا ، .دوب  هتسشن  رمث  هب  ناش  مومـسم 

.دباتن اهنآ  رد  قشع  باتفآ  ات  دنا 
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مکح ار  ناشیاه  هتـشادنپ  دنـشک و  یم  ریجنز  هب  هناـبیرغ  ار  ناـفرع  .غورد  ینخـس  محرت ، تسا و  غورف  یب  اـه  بلق  نیا  رد  تبحم 
.تسین ادخ  ّیلو  ياج  ناشبلق  ياه  هناخ  .دنراگنا  یم  یهلا 

تسویپ یلع  هب  دیاب  دنا ؛ هدنز  زونه  جراوخ ،

ياهروت زا  گنرین و  ياه  ماد  زا  تیاده ، قطنم  رد  ات  نامدـیابرن ؛ طیرفت ، طارفا و  ياه  بطق  ات  تسویپ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـیاب 
.میهرب بیرف 

.فارحنا ياه  لاگنچ  زا  مه  تخیرگ و  رجحت  ياه  هلاشوپ  زا  مه  ات  تسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دیاب 

.تسوا ياه  هبطخ  سالک  زومآ  شناد  لقع ، هک  تسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دیاب 

هدایز ما ، ینمـشد  یتسود و  رد  هکنآ  دش : دنهاوخ  كاله  نم ، رطاخ  هب  هک  دنا  سک  ود  : » تسا هدومرف  هک  میزومایب  یلع  زا  دـیاب 
«. دنک يور 

«. تسا هدش  دوبان  برع ،  » هک دلان  یم  زونه  سیق » نب  ثعشا   » .دنا هدرمن  زونه  ناورهن ، نایرارف 

یلع ای  دایرف  هناکدوک ، ياهرکف  اب  درمان ، نایامن  درم  نیا  هک  رادشه  تسا .» هدروخ  ار  ام  گنج   » هک دنلان  یم  شهارمه  جراوخ  و 
رد دادبتسا ، ياه  هرهچ  رد  رورت ، ياه  سابل  رد  دنا  هدش  ناهنپ  دنا ؛ هدرمن  زونه  ناورهن ، باحصا  .دنناشکن  اوزنا  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

.بصعت ياه  باقن 

يریدن هیقر  اهاروعاب /  معلب  جراوخ ؛

اهاروعاب معلب  جراوخ ؛

يریدن هیقر 

یم تونق  دوعق و  مایق و  هب  هک  نانآ  دـشوجب ، اه  یگدـنز  رد  یحو ، ياهراس  همـشچ  دـنامب و  اه  یناشیپ  رب  هدجـس  ناشن  رگا  یتح 
میوگ یم  ار  اهنآ  دندیسر ؛ هک  نانچ  مه  دنسرب ؛ اروعاب  معلب  ماجنارس  هب  دیاش  دنراذگ ، یماو  ار  همه  نید ، هتـسوپ  زا  ریغ  دنزیوآ و 

.دندرک حالس  علخ  دانع ، زا  يراصح  رد  ار  قطان  نآرق  یلو  دندرواین ؛ بات  ار  هزین  رب  نآرق  ياه  هراپ  قرو  هک 

ناورهن هکلهم 

دوب ناشعفن  هب  زور ، نآ  هک  يدرو  ار ؛ هِّلل » ّاِلا  ُمْکُحلا  ِنإ   » ریسفت دنتـسناد  یم  هچ  دندیـشکن ، دق  اه  هزین  زارف  رب  زج  هک  اه  مشچ  نآ 
جراخ نامیا  تسس  هورگ  عفن  هب  هن  اما  درک ؛ هزجعم  درک و  یم  هزجعم  دیاب  و 
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قرغ رگید ، يا  هکلهم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندمآ و  نوریب  راک  نایز  هدنکفارـس و  تیمکح  نومزآ  زا  هک  هاگ  نآ  نید ؛ زا  هدش 
یلاح رد  دندناشک ، رفک  ماهتا  هب  ار  شا  تیموصعم  تیناقح و  دـندنارات و  ار  یلع  ياه  هبطخ  هک  ناورهن  مان  هب  يا  هکلهم  دـندرک ؛

.دوب رت  کیدزن  یهاو  ياه  بارس  هب  ناشاهرواب  هک 

.دناشک یم  لاذتبا  هب  ار  نید  دترم ، حاورا  هک  ارچ  درک ؛ یم  هرسکی  ار  راک  داد و  یم  تهج  رییغت  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس 

يریما نیسح  وت / ...  تیالو  یب 

 ... وت تیالو  یب 

يریما نیسح 

يراگتـسر هب  یهار  تمالک ، ریبدت و  زج  هک  خیرات  زیگنا  لوه  نابایب  رد  ماوت  ياپدر  هدرپس  لد  الوم ! ماوت  تسد  تراشا  هدرپسرس 
.دوش یمن  زاب  نآرق  هب  يرد  تمایپ ، ریسفت و  زج  هک  تسین ،

.تسین تعیرش  هب  یهار  وت ، تیالو  یب  دتسرپ و  یم  ار  يرتش  نید ، دنک و  یم  رادرب  نآرق  لقع ، تمشچ ، هشوگ  یب 

اهنت يالوم 

.ماش هاپس  يرماس  هلاسوگ  هب  ار  هشیدنا  دنتخورف و  نید  زا  یتب  هب  ار  قشع  ربخ ، یب  نایناشیپرب  هنیپ 

یموق يرگ  هحابا  ریـسا  ییالو ، هشیدنا  تبرغ  رد  مولظم  یلو  دمحم ، ردارب  اهنت  یلو  رگید ، يدمحم  دمحم ، نارای  زیرگرب  زییاپ  رد 
ایآ دنـسرپ  یم  شیوخ  بتکم  يالم  زا  خـیرات ، ناکدوک  تساـه  لاـس  دوب و  شیوخ  ناـمز  يـالوم  نتخانـشن  ناـشهانگ ، هک  دـش 

!؟ تسین هانگ  نتسنادن 

لطاب قح و  نایم  يراوید 

زا رتارف  یمدق  اشاح  ما ؛ هتفگ  ار  منید  میاه ، هتساوخ  تخب  رد  هدیباوخ  جراوخ  هب  ما و  هنیس  رد  هتفخ  ناورهن  هب 

.تسالوم مزامن ، یگلمج  هک  دریگب ؛ مزاین  ماما  رب  یشیپ  مزامن  مالس  هک  اشاح  مراذگب ! میالوم 

؛ ناـکم هن  تسا و  ناـمز  هن  ناورهن ، تسین ؛ خـیرات  تاحفـص  ریدـقت  رد  یگنج  ماـن  تسین ؛ هفوـک  یلاوـح  رد  ینیمز  هعطق  ناورهن ،
هفطن زا  هک  يا  هلـصاف  تسا ؛ هدنب  ات  الوم  نیب  هلـصاف  ناورهن ، .دـنا  هدیـشک  نطاب  نآرق  رهاظ و  نآرق  نیب  هک  تس  يراوید  ناورهن ،

.دش هداز  قافن  عورشمان 
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یمالسا تیبرت  یتیبرت و  روما  زور 

عراز هبوبحم  / دهاوخ یم  تبقارم  لگ ،

.تسشن دهاوخنراب  هب  فدص ، ینابساپ  یب  دیراورم ، هک  نانچمه  درک ؛ دهاوخن  سمل  ار  نتـسیز  نابغاب ، هنانابرهم  تبقارم  یب  لگ ،
تیبرت قالخا و  نید  مالسا ، .دنا  جاتحم  تیبرت ، مان  هب  یشخب  یلاعت  فدص  هب  نتسشن ، راب  هب  يارب  نتـسیز ، يارب  زین  مدآ  نادنزرف 

.دهاوخ یم  نتشیوخ  یبرم  اه ، هظحل  مامت  رد  ار  ناسنا  تسا و 

تیناسنا تخرد  هویم  تیبرت ،

یتلاسر وا  هک  قالخا  تیبرت و  زا  رت  عیـسو  رت و  یناهج  تمحر ، مادک  تسا و  هدـش  یفرعم  ملاع  مامت  يارب  یتمحر  مالـسا ، ربمایپ 
!؟ تسا هدیدن  دوخ  رد  ار  نآ  راشتنا  و  قالخالا » مراکم   » زج

یم درط  ار  لمع  ارجا و  نودـب  یهاگآ  شزومآ و  مالـسا ، .تیبرت  راشتنا  رتسب  اهنت  تیناسنا ، تسا و  تیناـسنا  تخرد  هویم  تیبرت ،
هب هک  تسا  نیا  دـندش ؛ راد  هدـهع  نیمز  رد  ار  نآ  يزاس  ارجا  تلاسر ، تیب  لها  دـش و  لزان  تیبرت  روشنم  ناونع  هب  نآرق ، .دـنک 

شرورپ ینعی  ادـخ ، نید  رد  تیبرت  .تمایق  مایق  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  لقث ، ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیـصو 
.یهلا ياه  قفا  نیرت  نشور  يوس  هب  بادآ و  نیرت  ینامسآ  تمس  هب  نورد 
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تیبرت نادیم  نیتسخن  هداوناخ ؛

.ندرک سمل  ندید و  هصرع  نیرت  ییادتبا  تسا و  قالخا  شزومآ  نادیم  نیتسخن  هداوناخ ،

.تسا نیزاغآ  يراذـگ  تشخ  نیا  هوحن  هب  هتـسباو  ناسنا ، عیفر  ناـمتخاس  دریگ و  یم  لکـش  هداوناـخ  رد  ناـسنا ، تیبرت  ياـنبریز 
یم هداد  راذـنا  دوخ ، لـسن  شرورپ  تفارظ  هب  دـنروآ و  یمرد  ارجا  هب  ار  دوخ  تیلوئـسم  نیرت  يدـبا  رداـم ، ردـپ و  هک  تساـجنیا 
نیا رد  دـیدرت ، یب  .دـنهاوخ  یمن  صالخا  ربص و  زج  يا  هزجعم  دـنا و  كدوک  مان  هب  تما  کی  ربماـیپ  ود  ناـبغاب ، ود  نیا  .دـنوش 

.تشاذگ دهاوخن  اهنت  ار  راگزومآ  ود  نیا  شنیرفآ ، نابرهم  یبرم  هاگشزومآ ،

يریما نیسح  دهاوخ /  یم  نابغاب  لگ ،

دهاوخ یم  نابغاب  لگ ،

يریما نیسح 

یم ناشفارطع  نابغاب ، تسد  شزاون  هب  سای ، ياه  لگ  .تسین  یفاـک  مه  كاـخ  بآ و  تسین ؛ یفاـک  ندوب  هناد  ندـش ، زبس  يارب 
.دننیشن یمن  راب  هب  وا ، نیبج  قرع  ددم  یب  بیس ، ياه  هفوکش  دنوش و 

دهاش هن  دنـشاب ، انغتـسا  نیـشن  هدرپ  دنوشن ؛ بالگ  دنهد و  لگ  هک  دیاب  قشاع  یملعم  هاگن  شزاون  مه  ار  راگزور  هچغاب  ناکدوک 
.زیارغ يرازاب 

متخومآ ار  وت  نم 

ربمایپ هویش  وت  .مدید  لمع  هویم  ار  ملع  وت ، اب  .مدیسر  نیقی  هب  وت  اب  مدرک و  کش  وت  اب  .متسب  تیادص  شزرل  هب  لد 

.متخومآ ار  وت  نم  یتخومآ و  نم  هب  وت  .يدرک  همزمز  ار  ناراب 

قشع بتکم  نادرگاش 

، ناردام شوغآ  رد  ام ، هلیبق  ناکدوک  .دنزومآ  یم  زامن  همه ، زا  شیپ  دنروخ و  یم  نان  ردـپ  ملع  هرفـس  رب  نامیا ، يدابآ  ناکدوک 
.تسین لد  يزابرس  زج  ناشلیصحت ، لصف  هک  دنقشع  يالم  بتکم  درگاش 
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يراکوکین ناسحا و  زور 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1385  14

رفص 1428  15

Feb.2007.5

یجیهم هبادوس  !/ نک تباجا  مه  وت 

، شیوخ سرتسد  ردـق  هب  یـسک  ره  ات  دوشگ  كاخ  یلاها  همه  رب  ار  شنامـسآ  ياهرد  نهک ، یتسه  نیا  زاغآ  نامه  زا  راگدرورپ 
.دریگب لازیال  تمحر  زا  ار  شراگزور  مهس 

وا هاگرد  زا  ینامـسآ  تعاضب  یب  یتسد ، چـیه  .ناگدـنب  شیب  مک و  ياهاعد  اه و  هلان  خـساپ  هب  هتـسشن  رادـیب  هشیمه  راـگدرورپ ،
.ددرگ یمنزاب 

هک نک  همزمز  دوخاب  يدرگ ، یمزاب  دنوادخ  ناتـسآ  زا  دنا ، هتفرگ  تباجا  يوب  هک  ییاه  تسد  اب  دیما ، زا  یناماد  اب  هک  ماگنه  نآ 
؛ دوش یم  زارد  وت  رگناوت  ياه  هظحل  تمـس  هب  يا  هدـناماهنت  تسد  هک  ماـگنه  نآ  یـشاب ؛ فیطل  هدـنیاشخب و  دـنوادخ ، رهم  هیبش 

.نک زاغآ  ار  يریگتسد  ناسحا و  وا ، بناج  زا  نادب و  دوبعم  تواخس  همادا  ار  دوخ 
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هنارکش هب 

یب ياـیند  ماـک  رد  زگره  یتـسه ، رـس  رب  وا  تمحر  مادـم  هیاـس  دوبن  رگا  هک   (1) ؛» نک دای  رایـسب  ار  شیوخ  يادـخ  ياـه  تمعن  »
.یتشاد یمنرب  مدق  زا  یمدق  تلادع ، تلاصا و 

نیا هب  زورما  هدناشوپ ، وت  ياهاعد  نت  رب  ار  يزاین  یب  نهاریپ  يدرب و  ادخ  بناج  هب  ار  تا  یناوتان  مامت  هک  اه  هظحل  نآ  هنارکش  هب 
.شاب غیرد  یب  يرای  هدب و  ارف  شوگ  هدیرپ  گنر  ياهادص 

 ... میوش مه  هیبش  همه 

راگدرورپ هچنآ  زا  دینک و  قافنا  دیروآ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  نیرتوکین  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

(2) «. ...دیشخبب دروآ ، یم  نوریب  نیمز  هنیس  زا  ناتیارب 

.یشاب لازیال  ياه  جنگ  مامت  ثراو  ات  شاب  شوخلد  ادخ  ياضر  هب  اهنت  هلماعم ، نیا  رد 

یگتـسبمه يرای و  هب  ار  رگیدـکی  تسد  نام ، ياه  تسد  اب  هک  تسا  هتـشون  اـبیز  نینچ  نیا  ار  اـم  ریدـقت  ناـبرهم ، هشیمه  يادـخ 
؛ مینامب رت  هیبش  وا  هب  ات  میراشفب 

مامت يراج  نوخ  دراد ، ار  راگدرورپ  يوب  گنر و  هک  یناـمحر  ّتنم  نآ  اـت  نک  يراـج  یتسه  ماـمت  رد  دیـشخب  وت  هب  ادـخ  هچنآ 
تـسد رد  اهنت  دشابن و  نارگناوت  يدـبا  تلود  تورث ، يزاین و  یب  ات   » .دوش اهلد  همه  یتخب  شوخ  مهـس  نّکمت ، ات  دـشاب ؛ تانئاک 

(3) «. دنامن روصحم  اهنآ  ياه 

: سیونریز

! ناکتب نیرید  ییاهنت  نیا  زا  ار  تیاه  هناش  ...میوش  رتکیدزن  رگیدکی  هب  ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد 

.میرگناوت مهاب  وت  نم و  ...میرگیدکی  همادا  وت ، نم و  .دوب  مهاوخ  وت  ياه  یسک  یب  هاگ  هیکت  نم 

.مینک تمسق  اه  لد  مامت  اب  ار ، هشیمه  یتخب  شوخ  ار و  يداش  ار ، یتسه  دیاب 
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یتمعن اتیزر  يریگب /  ار  متسد  ات  مریگ  یم  ار  یتسد 

يریگب ار  متسد  ات  مریگ  یم  ار  یتسد 

یتمعن اتیزر 

: مناد یم  تسا ، هتسکش  تبلق 

هبور رد  هداس  يا  هرجنپ  زا  غیرد  وت  و  ور ، هدـنخ  داش و  نم  ناکدوک  نان ؛ ترـسح  رد  وت  ياـه  هچب  ناـنچ ؛ نینچ و  نم ، ياـه  هچب 
.ور

.دنک یم  درد  هیاسمه  ياهدرد  ندید  زا  مساسحا  ملد و  منید ، مناملسم ؛ نم 

«. ینْمِعطَاَف ُعئاج  ّینِا  بر  ای  ، » مدرک ادیپ  حیتافم  رد  ار  هنسرگ » زامن   » یناشن بشید 

.يریگب ار  متسد  ات  مریگ  یم  ار  یتسد  ناراب ! ریز  رد  اربک  ياه  میمصت  يا  دیهد ، مماعط 

شاب تخرد  لثم 

یم نکـش  مزیه  رـس  رب  ار  شا  هیاس  دـیآ ، یم  وا  ياه  هخاش  عطق  يارب  نکـش  مزیه  یتقو  هک  نابرهم  هدنـشخب و  شاب ؛ تخرد  لثم 
.دنک یم  وا  راثن  هبرض ، ره  اب  ار  شا  هویم  دنارتسگ و 

میهد یم  نماد  هب  نیریش  هویم  یفالت ، رد  »

« میروخ یم  رس  رب  هک  یگنس  رمثرپ ، لخن  وچمه 

يزیربت بئاص 

ایرد تمـس  هب  دوخ  دـنک و  یم  يرایبآ  ار  گنـس  شوغآ  رد  ناهایگ  دوش ، یم  دـس  شلباقم  یگنـس  یتقو  هک  شاب  هناخدور  لـثم 
.دور یم  شیپ  ندش 

.دشاب دوخ  گرم  تمیق  هب  دنچ  ره  دشخب ؛ یم  هک  شاب  ربا  لثم  يرآ !

رادم یگیام  ُکُنت  رذع  هب  مرک  زا  تسد  »

« دوش یم  روم  دص  یتشک  بآ ، رد  یگرب 

یتمعن اتیزر  / هدنزغل ياه  مشچ  هداج 
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هدنشورف مرادیرخ و  هک  دیوگ  یم  دنلب  ییادص  اب 

هدنک شدوخ  هنیس  زا  هزات  هدروآ ؛ هتسکش  یبلق  درم ،
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! مدروآ كواکچ  دز ، یم  داد  دز ، یم  رپ  هک  وزرآ  شلد  زا 

هدنکارپ يرطاخ  مه  زاب  داب ، هیاس  ریز  درک  یم  نهپ 

تسا ریمعت  تسد  زاب  یگدنز  مدناوخ ، اه  همانزور  رد  حبص ،

هدنزغل ياه  مشچ  هداج  تسا ، هتسب  رگراک  درم  کی  ضغب 

تسا دیدرت  ياهروتاس  تسد  یباصق ، ناوخشیپ  رد  قشع ،

هدند نامه  زا  زیخرب  حبص ، ادرف  رگا  نینچ  نیا  راگزور 

یناقاخ قرف  راطع و  قرف  دسانشن  هچرگ  رازاب  مشچ 

هدنخ اب  هناخ  هب  وا  تشگزاب  ار ؛ شرمع  تخورف  يدنچ  درم ،

یتمعن اتیزر  تسه /  ناتدای 

تسه ناتدای 

یتمعن اتیزر 

؟ ناشاه يرانق  غاب و  امش  تسه  ناتدای 

؟ ناشاه يرانک  هشوگ  نان  یلاخ  هرفس 

نیمه دوب  ناشتورث  همه  هک  ینامدرم 

ناشاه يراگ  تناو و  بقع  يدنفسوگ 

درک یم  اه  دوخ  هجنپ  رد  هسردم  كدوک 

ناشاه يراخب  ياپارس  دوب  نیا  دیاش 

دندوب بظاوم  رهش  نامه  نانابغاب 

ناشاه يرانا  هنوگ  دوش  هدرورپ  هیاس 

شآ هساک  اب  هک  هیاسمه  نز  يافص  وک 
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ناشاه يرادن  هچوک  زا  دنک  ناهنپ  تساوخ 

تفگ نم و  قامچ  تسکشب  هک  درم  نآ  دای 

ناشاه يراوس  بسا  رگد  هدرک  ما  هتسخ 

تفگن ماباب  هب  هک  يریپ  یچ  يراگ  دای 
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ناشاه يراگ  هب  هنادزد  هتخیوآ  هچب 

دنا هتخادنین  میتسکش ، هک  ییاه  هشیش 

ناشاه يراز  هب  میدرکن  شوگ  وت  نم و 

: سیونریز

هتـشاد ندیـشخب  يارب  يا  هجنپ  رگا  متـسین ؛ ناملـسم  نم  دننک ، یم  میـسقت  رفن  جنپ  نیب  ار  بیـس  کی  یـضایر ، لیاسم  رد  یتقو  ات 
.منیشنب مارآ  مشاب و 

بایرد ناگتسکش  تمالس  راگزور  هب  »

« دنادرگب الب  نیکسم  رطاخ  هب  قح  هک 

تسین ینامرف  هتفر  ياضق  يالاب  »

تسین ینامرد  تفرگ ، لجا  درد  نوچ 

نک ییوکین  تسوت ، دهع  هک  زورما 

« تسین یناقهد  نآ  زا  تقو  همه  هِد  نیاک 
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يراک تخرد  زور 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1385  15

رفص 1428  16

Mar.2007.8

يدابآدوواد هموصعم  / ادرف يارب  يراگدای  تخرد ؛

ماگ تیاه ، هشیر  .تساه  یگنتلد  اه و  یگتسخ  راس  هیاس  تا ، هدنور  ياه  هخاش  یناکت و  یم  نارذگهر  ياوه  رد  ار  تیاه  سفن 
ياصع ار  ریپ  نیمز  نیا  وت ، .دشک  یم  شوغآ  رد  هناردام  شماگنه ، یب  ياه  شزرل  رد  ار  كاخ  دـنک و  یم  دـنک  ار  بالیـس  ياه 

يربمایپ ار  ناهج  هدرم  ياه  لولـس  وت ، .تتماق  هوکـش  اه و  هخاش  يادنلب  هب  ینتـسیز  نتـسیز ؛ دیما  ار  زورما  ناگوابون  ینداتـسیا و 
سفنت تیاه  گرب  تمرح  .دزومآ  یم  یگدنز  تزبس ، نامـشچ  .دنک  یم  مار  ار  شکرـس  ياه  نافوت  تباتک ، ياه  هژاو  .يا  هدرک 

.دنک یم  ناسآ  ار 

، زبس ياهزورید  .هدـنیآ  یلایخ  هدوسآ  ینونکا و  هریخذ  .دـسر  یم  ادرف  هب  ناشیایوپ  ياه  مدـق  هک  ناـنآ  يارب  يزورما  راـگدای  وت ،
.دنا نماض  ار  ادرف  دیپس  شمارآ 
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...هک میا  هتخومآ 

.دراد یم  هگن  قنوررپ  ار  یلسن  ياه  لولـس  هرفـس  شا ، يزبسرـس  هک  میرادب ؛ ساپ  ار  شتمرح  هدنز ، یناسنا  نوچ  هک  میا  هتخومآ 
خرس دوپ  رات و  رد  تسا  نامسآ  یبآ  هشیدنا  ساکعنا  تخرد ، هک  ار ؛ گرزب  يا  هشیدنا  هک  هنوگنآ  میرادب ؛ شزیزع  هک  دنا  هتفگ 

.كاخ

غاب هچوک  مینامن و  فقوتم  نازخ ، ياه  هداج  رد  ات  ام ، ياه  بلق  هب  درز ؛ هدـش و  هلاچم  ياه  لد  هب  تسا  دـنوادخ  هیدـه  تخرد ،
دولآ كاخ  نارفاسم  هک  تسا  الاب  توکلم  هولج  تخرد ، .مینک  هبرجت  ار  ندیـسر  دیـشروخ  هب  نتفر و  ات  میبایرد ؛ ار  تمحر  ياـه 

.دناوخ یمارف  اهرود  هب  ار  نیمز 

دیشروخ زبس  هریس 

یلع هتسب  هنیپ  ناتسد  هفوک ، ياه  ناتسلخن  هک  هنوگنامه  دنتخانش ؛ یم  ار  ادخ  لوسر  ياهمدق  هنیدم ، ياه  غاب  هچوک 

هدیپس ياه  هزاورد  اه ، لخن  .دندش  یم  هدرتسگ  تا  هناربمایپ  ياه  سفن  رد  ناتخرد ، هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای  .ارمالـسلا  هیلع 
، تزبس نییآ  گرزب ! يا  .دنتخومآ  یم  ار  دیشروخ  يابفلا  ترگشزاون ، ناتشگنارس  اب  کچوک ، ياه  نادلگ  دندییاس و  یم  رس  ار 

تفرعم گربره ، رد  اـت  میدـنبب ؛ رمک  شیوخ  ینوـگرگد  هب  تعیبـط ، زیخاتـسر  رد  اـت  دـنک  یم  هیـصوت  ار  ناـتخرد  راوتـسا  نوناـق 
.مینک هشیدنا  ار  راگدرک 

یتاجنروپ یفطصم  هقدص /  ای  ناسحا  يراک ؛ تخرد 

هقدص ای  ناسحا  يراک ؛ تخرد 

یتاجنروپ یفطصم 

یم اه  فرح  طاشن ، زا  یگدنز و  زا  میناشن و  یم  لاهن  .مینک  یم  مالس  اه  هدنیآ  لد  هب  يا ، هوهق  زبس و  ياه  گنر  زا  دبـس  کی  اب 
.مییوگ

هوکـشرپ نانچ  تخرد ، .دوش  یم  هدوزفا  يزیچ  سفنت ، كاپ  ياوه  هب  دراد ، ندـنایور  ندـمآ و  لیم  هک  هایگ  ره  اب  تخرد ، ره  اـب 
هب دوش ، یم  بآ  یمدآ  ای  يا  هدنرپ  ناهد  رد  دـهد و  یم  هویم  دوش ، یم  زبس  دوش ، یم  هدـناشفا  هک  ار  رذـب  ره  دـنوادخ ، هک  تسا 

.دریذپ یم  يا ، هقدص  ای  یناسحا 

ص:56

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


دهد یم  لگ  تیاه  تسد 

دـننک و یم  گنرد  اهنآ  رب  رمع  کی  هک  ییاه  هخاش  راختفا  هب  اه  کـشجنگ  زاورپ  زور  تسا ؛ یگزاـت  ياـه  ساـسحا  زور  زورما ،
.رعش نشور  ياوه  رد  ندز  لاب  دلوت  زور  دنناوخ ، یم  همغن 

.دشک یم  راظتنا  یگدنز ، هایگ و  هزات  لافطا  ندمآ  يارب  زورما  كاخ ، مرگ  شوغآ 

.دهد یم  لگ  راکب ؛ نادلگ  رد  ار  تیاه  تسد  تسین ؛ اور  گنرد 

: سونریز

.تسا هار  رد  هک  ادرف  كدوک  يارب  تسا  تبحم  زا  یمایپ  تخرد ،

هداز حیبذ  هرطاف  یگدنز /  زبس  هرجنح  تخرد ؛

یگدنز زبس  هرجنح  تخرد ؛

هداز حیبذ  هرطاف 

هیاس كاردا  ياکنخ  رد  دوش و  رپ  تیاه  هیر  تاـیح  عبنم  زا  ما  هنیـس  اـت  يا  هدوشگ  میور  هب  ار  تناتـسد  شخب  مارآ  زبس و  ياـنهپ 
.میاسایب تا 

سنج زا  ار  یگزات  توارط و  اـت  منک  یم  اـهر  یگدـنز - ! زبس  هرجنح  يا  وت -  روضح  باداـش  ياوه  رد  ار  مقمر  یب  ياـه  تسد 
.دنربب ناغمرا  هب  تیاه ، گرب  فیطل 

لـصف ياهتنا  رد  ینز و  یم  دنویپ  یگدـنز  ِسلم  هزم  هب  تیاه ، هفوکـش  روهظ  رد  ار  هدرم  كاخ  هک  يدـنوادخ  موادـم  هزجعم  وت ،
.ینک یم  نابغاب  رهمرپ  ناتسد  میدقت  ار  درز  خرس و  ياه  هویم  شیور ، هدننک  روحسم 

.منک یم  میدقت  تعیبط  مهبم  هدنیآ  هب  یلاهن  وت ، زبس  مجح  هنارکش  هب  نم  دالوپ ،» جارعم  رصع   » رد

يارب دیاسب و  نامسآ  هب  رس  وت ، نوچ  يزور  ات  مهن  یم  تناما  هب  نیمز ، دنمتواخـس  شوغآ  رد  ار  اپون  لاهن  کی  كزان  ياه  هشیر 
.دوش شیاسآ  تمحر و  هیام  شتسد ، ریز  تادوجوم 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  زبس  هریس  هب  ادتقا 

نیزم ناتخرد ، زبس  شوپ  نت  ار  نیمز  هنهرب  داعبا  تمحر ، ربمایپ  ینامـسآ  ناتـسد  همادا  رد  هک  وت  نشور  ياه  تسد  لاح  هب  اشوخ 
! دنک یم 
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قرع نتفرگ و  تسد  رد  لیب  هک  يا  هدـیزگرب  نایاوشیپ  نامه  تسا ؛ هتـساخرب  رون  ناماما  هریـس  هویـش و  زا  هک  وت  كاردا  هب  ابحرم 
.دنا هدرمش  تاعس  هیام  ار  ندناشن  لالح  قزر  یناشیپ  رب  شالت 

! روگنا ياه  هشوخ  لیدب  یب  ياه  گنر  هب  لخن و  کی  هوکشرپ  هولج  هب  جاک ، هداس  باداش و  هاگن  هب  یتخاس  نشور  ار  هدید 

شوگ رد  مالسا ، مظعا  ربمایپ  زبس  مایپ  همزمز  يروآ و  راب  هب  ناتسلخن  غاب و  مالسلا ، هیلع  یلع  هویش  هب  ات  يا  هدز  الاب  تمه  نیتسآ 
: هک تسوت 

شیارب نآ  دروخب ، يا  هدنرچ  ای  یناسنا  ای  يا  هدنرپ  نآ  لصاح  زا  دناشنب و  یلاهن  ای  دناشفیب  يرذب  هک  یناملسم  ره  »

«. دوش یم  بوسحم  هقدص 
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ینیسح نیعبرا 

هراشا

هبنش

دنفسا 1385  19

رفص 1428  20

Mar.2007.10

عراز هبوبحم  / شیپ زور  لهچ 

ود داتفه و  شیپ ، زور  لهچ  البرک ! تافرع  نایامیپ  هیداب  زا  هرمع  لهچ  درذـگ و  یم  كاخ  رد  ادـخ  نایاپ  یب  هیثرم  زا  زور  لـهچ 
اه هچ  نافوت  ود  .دنـشاب  هداد  نایرج  یتسه  ملاع  هب  ار  تقیقح  دایرف ، نافوت  ود  ناشورخ  جاوما  رد  ات  دـندونغ ، اونین  نابایب  رد  اـیرد 

هدروخورف و ياه  کشا  زار  زا  مرح ، لها  لاوحا  زا  نابرهم  راگدرورپ  زج  یسک  دناد ! یم  ادخ  دندید ؛ دندینـش و  اه  هچ  دندرک و 
یم ادخ  تسا ! هدرک  هچ  ناکدوک  نانز و  لعتـشم  ياهرگج  اب  اروشاع  نادرم  غاد  دناد  یم  ادخ  .درادـن  ربخ  ناش  هنابیرغ  ياه  هلان 

! هچ ینعی  ناقشاع  مخز  يراد  ثاریم  دناد 

دایرف نافوت  ود 

یب دنگوس  .دناوخ  یم  هرامه  يرادیب  هب  ار  ملاع  ناج  هک  تسا  يا  هدرتسگ  یقیـسوم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دـتمم  دایرف  نینط 
ریغ مسق  ادخ  هب   » هک تسا ؛ هدومن  ربص  كاردا  یگشیمه  نامهیم  ار  نادواج  تریح  تسا و  هدرک  ریخـست  ار  ملاع  بلق  وناب ، نارک 

!« مدیدن يزیچ  ییابیز  زا 
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رد ار  دیزی  هلیح  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ هدیدرون  رد  ار  تقلخ  دوپ  رات و  هک  ار ، ماش  طقف  هن  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  هدننک  اوسر  دایرف 
ّدج ایآ  دش ، هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  يرآ ! هّللا ؛ لوسر  ادّمحم  َّنا  دهشا  : ] دهد یم  خساپ  دوخ ، هبطخ  نتسکش  يارب  نّذؤم  هب  رما 

یتشک و ار  وا  نادناخ  ارچ  تسا ، نم  ّدـج  رگا  يدـش و  رفاک  یتفگ و  غورد  تسوت ، ّدـج  هک  ینک  اعدا  رگا  وت !؟ ّدـج  ای  تسا  نم 
]؟ يدنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  نانآ 

هکل ار  ماش  رصانع  تسـس  افو و  یب  مدرم  ناماد  یتلذ ، .دوب  دهاوخن  یندش  كاپ  تیدبا  ات  هک  هدش  کح  نایدیزی  یناشیپ  رب  یگنن 
رورم يارب  یتصرف  یتح  هدش ؛ رید  ینامیـشپ  يارب  يرگید  .تسا  هدش  رید  .دش  دهاوخن  هتـسش  یتمادن  کشا  چـیه  اب  هک  هدرک  راد 

.تسین هتشذگ 

...دندوبن هدنشخب  نابرهم  نادناخ ، نیا  رگا 

، هایـس رهـش  نیا  لاح  هب  ياو  دندوب ! هدرک  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زج  یـسک  قح  رد  رگا  مدرم ، نیا  لاح  هب  ياو 
مالسلا و هیلع  نیسح  رگا  ناهج ، لاح  هب  ياو  و  دندوب ! هتخادنا  تیب  لها  دیشروخ  زج  یسک  هجنپ  رد  هجنپ  رگا 

رگا دروآ ؛ یمن  بات  ار  دوخ  لها  ياه  هظحل  نیمز ، دش و  یمن  دنب  گنس  رب  گنس  دندوبن ! هدنـشخب  نابرهم و  ردق  نیا  ناینیـسح ،
.دنتشذگ یمنرد  مدرم  نیرفن  زا  ربص ، مان  هب  یگنهرف  قشع و  مان  هب  یبتکم  اب  اروشاع  ناثراو 

: سونریز يارب  اه  مایپ 

.ار ندنایور  ارسا ، دندرک و  باختنا  ار  ندییور  ادهش ، . 1

.دوب تیدبا  ياجکان  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  نایرج  شخبدادتما  مالسلااهیلع ، بنیز  . 2

.تسا هدیشک  ریوصت  هب  شنیرفآ  هصالخ  زا  دنوادخ ، هک  تسا  یتیاهن  یب  يولبات  اروشاع ، . 3

.تسا هدوب  تقلخ  لوط  رد  ربص  ناحتما  هسلج  نیرت  هدرتسگ  البرک ، . 4
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نیدلاردب مظاکدمحم  یناوخزاب /  نیرت  شارخرگج 

یناوخزاب نیرت  شارخرگج 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.تخاس نایع  هلفاق  نیا  يارب  ار  جنر  اب  شا  يدازمه  البرک ، دش و  هتخیمآرد  ریدقت  خلت  جازم  اب  شنیرفآ ،

یناوخزاب هب  ار  همه  هک  تسا  دوبک  يروطق  باتک  نیعبرا ، .میونـش  یم  نیعبرا  بناج  زا  ار  تاملک  نیرت  شارخرگج  هک  تسا  نیا 
.دناوخ یم  ارف  مالسلااهیلع  یبنیز  ياهدرد 

؟ نایناوراک فیرظ  ياه  ندب  رب  ریجنز  خرس  ياه  شقن  هب  دراد  یخساپ  هچ  يربخ ، یب  يایند 

.تسا یفاک  مکارتم  ياه  مخز  یهاوگ  يارب  دوب ، هدیدن  دوخ  هب  اج  کی  ار  سدقم  راونا  زا  يدابآ  ياضف  نینچ  هک  يا  هبارخ 

هدنکفا هیاس  نیعبرا  رب  جنر  ننچ  .دوب  رگید  هدش  هدنار  ناطیش  دیشاپ ، کمن  ناوراک  نیا  مخز  رب  سکره  قشع ، ترضح  ياوتف  هب 
.تسا هدییارگ  یکانمغ  هب  اه ، میوقت  هرکیپ  هک  تسا 

...دیآ یم  هک  نیعبرا 

.دنراد دای  هب  ار  وا  زونه  هک  يا  هتسشن  ياهزامن  اه و  مخز  لصاح  زا  تفگ ؛ بنیز  زا  دیاب  دیآ ، یم  هک  نیعبرا 

.دنک یم  لگ  بنیز  مان  دفکش و  یم  نیعبرا  .تسج  دیاب  مالسلااهیلع  بنیز  نامـشچ  رد  اهنت  ار  ییابیز  توالت  اما  دیآ ؛ یم  نیعبرا 
، ماش نانز  هلهله  نایم  رد  تبرغ  زا  يا  هبطخ  اب  مالسلااهیلع ، بنیز  .دوب  رتالاب  مه  دنتشاد  ساره  هدز  مرش  نایدیزی  هچ  نآ  زا  بنیز 

.تشاک هیرگ  لگ 

ینایماش يارب  رگ ، بالقنا  کیپ  تسا ؛ هدمآ  دابعلا -  نیز  انم -  هکم و  دنزرف  .تسا  هدمآ  قشع  راذـگریثأت  ناوراک  تسا و  نیعبرا 
.دوب رت  تخس  مه  قشمد  دجسم  يانب  زا  ناشاه  لد  هک  تسا  هدمآ 

.ینشور نوخ و  ناثراو  راختفا و  زوریپ  هاپس  هارمه  تسا ؛ هدمآ  نیعبرا 
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 ... شیپ زور  لهچ 

نفدم هب  ار  دوخ  هیطع »  » و رباج »  » زورما .يدرمروالد  دنا و  حتف  مایپ  يواح  هک  یتارطق  درذـگ ؛ یم  البرک  ياه  کشا  زا  زور  لهچ 
.دنا هدناسر  یگدازآ  هرجنح 

.تسا يزوریپ  نوخ و  ثیدح  دوش ، یم  یعادت  همه  يارب  هک  يزیچ  اهنت  زور ، نیملهچ  رد 

ردپ يوب 

رعش يا  رادرب  رش  مسر  نارود  ز 

رعش يا  رادرب  رت  نامشچ  زا  مغ 

مالسلااهیلع هیقر  نارجه  ماش  يارب 

! رعش يا  رادرب ؛ ردپ  يوب  یمک 

بنیز نماد  هب  تسد 

تسا هتفرگ  بت  يوب  باتهم ، لگ 

تسا هتفرگ  بش  ياضف  مغ  مجح  ز 

تماقتسا زجع  ناتسد  نیبب 

! تسا هتفرگ  مالسلااهیلع  بنیز  نماد  هنوگچ 

تسین بنیز  دننام  یسک 

مالسلااهیلع بنیز  دنمتدارا  مغ ، ناهج 

مالسلااهیلع بنیز  دنپ  تزع -  هژاوره ، بل 

! لد نیبب ، ار  عبانم  تمشچ  اب  وت 

مالسلااهیلع بنیز  دننام  یسک  يدید  رگا 

يدمحم سابع  دننک /  یم  هیوم  اهداب 
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دننک یم  هیوم  اهداب 

يدمحم سابع 

زا اه  گنس  همه  .دننک  یم  هیوم  دنوادخ ، ياه  کشا  ياپ  مه  اهداب ، .دنرب  یم  بورغ  تمس  هب  ناتسمز ، زییاپ و  دبس  رد  ار  اهراهب 
.یلاوح نیا  ياهربا  همه  ضغب  لثم  دنکرت ؛ یم  یگنتلد 
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، ینازخ ياه  گرب  نوچ  شاک  دندرک ! یم  شومارف  ار  ندیـشک  سفن  اه  تسد  دـندرک و  یم  قد  اه  مشچ  همه  بورغ ، نآ  شاک 
.دنوش یم  لال  اهدور  همه  دچیپ ، یم  تشد  رد  هک  ناوراک  ياپ  تبرغ  يادص  تخیر ! یم  ورف  دوخ  رد  ناهج  همه 

...دوب رگا  مه  بوقعی 

.دیندش هفوکش  يادتبا  رد  امش  اما  تسا ؛ یشومارف  يادتبا  رد  ایند  .دراد  نداتسیا  ياوه  نامز ،

.دش دهاوخ  زاغآ  هرابود  امش  اب  ایند 

.دیا هدنام  هوکشب  یهوک ، ره  زا  رتراوتسا  زونه  مخز ، همه  نیا  اب 

.دنیوبب كربت ، هناهب  هب  ار  امش  رطعم  ياه  سفن  ات  دنهار  رد  اهداب  همه 

.دید یمن  شیاسآ  گنر  ناهج ، دندیراب و  یم  هفقو  یب  دبا  ات  دندرب ، یم  وب  امش  غاد  زا  اهربا  رگا 

.ار فسوی  ندیربرس  درک  یم  قد  دوب ، رگا  مه  بوقعی  دندیکرت و  یم  دندوب ، امش  رانک  اهروبص  گنس  رگا 

نیشتآ ياه  هبطخ  نیمه  اب 

چیه درک و  یظفاحادخ  امـش  اب  ینابرهم  .دندرک  یهارمه  درد  اب  ار  ناتیاه  مخز  یناشیپ و  اه ، گنـس  هلاس ، رازه  دنچ  رفـس  نیا  رد 
داجس ترضح  ياه  یناوخ  هبطخ  يادص  اما  داتفا ؛ هلصاف  لاس  رازه  دنچ  شمارآ ، امش و  نیب  .دناوخن  زاوآ  امـش  تبرغ  يارب  سک 

رفاک ياه  نوتس  مالسلااهیلع ، بنیز  يروبص  مالک  رطع  زا  زونه  .دنازرل  یم  ار  هفوک  ياوه  هب  رس  ياه  لخن  نت  زونه  مالـسلا ، هیلع 
.دزرل یم  هفالخلاراد 

زا تس  يدیـشروخ  هدنرپ ، ود  نیا  ياه  یناوخ  هبطخ  يادص  اما  دشکب ، دق  امـش  ربارب  رد  دق ، مامت  دهاوخ  یم  دوجو  مامت  اب  بش ،
.دنک یم  ریگارف  ار  زور  دنکش و  یم  ار  رفک  دنک ، یم  بوذ  ار  بش  هک  تقیقح 

.دبوک یم  اه  ماب  نیرتدنلب  رب  ار  يدیزی  نایماش  ییاوسر  لبط  امش ، يادص  هک  تساه  لاس 
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یم قفا  يادنلب  رب  دیـشروخ  زا  رت  نشور  امـش  مان  درذگ ، یم  هک  زور  ره  اما  تسا ؛ هدش  هفالخلاراد  ناریو  تمظع  نیـشنمه  تلذ ،
.هشیمه ات  دشخرد 

یناراب ياه  هچوک 

.منک هیرگ  اه  نرق  سپ  زا  ار  امش  تبرغ  ات  دراپس  یم  امش  تقیقح  لحاس  هب  ارم  کشا ، جوم 

! تسیرگ نابایخ  رد  هناهب  یب  ناوت  یم  هک  ییاهزور  مراد ؛ تسود  ار  مرحم  یگنتلد  ياهزور  ردقچ 

! دنرپ ضغب  زا  شوپ ، هایس  ياه  هچوک  نیا  ردقچ  دننک ! هیرگ  یناراب  ياه  هچوک  یگنتلد  اب  ار  وت  مرحم  يوب  اه ، كدصاق  شاک 

یقلاخ یلع  هدید /  مخز  یناوراک 

هدید مخز  یناوراک 

یقلاخ یلع 

.دنک یم  مگ  دوخ  مطالت  رد  ار  مرکیپ  یمامت  دیآ و  یم  داب 

، اهبرپ یفدـص  نوچ  نیمز ، یتسه ! تعـسو  یمامت  رب  ار  نیگنـس  مغ  نیا  دـبوک  یم  تشم  نامز ، هک  ییوگ  ...نازوس  بهتلم و  اوه 
هوکـش هک  دسر  یم  هار  زا  یناوراک  دنک ! نایرگ  دبا  ات  ار  تانئاک  مشچ  شناطلغ ، نوخ  هب  ياهدـیراورم  هک  ادابم  ات  هتـسب  ورف  بل 

زا هک  یناوراک  دروآ ؛ یم  هزرل  هب  ار  نابایب  توخن  ارحص و  رورغ  شیاه ، مدق 

مخز هک  یناوراک  نافوت ، ياونمه  دوب و  هقعاص  رفسمه  هک  یناوراک  دنار ، یم  ثداوح  بکرم  رب  تسا و  هدیشوپ  هماج  غاد  جنر و 
.غاد رب  غاد  دید و 

اب ارحـص ، رد  هدنام  ناهنپ  مشخ  ناشیادـص ، ندینـش  اب  ادابم  هک  هرهلد  اب  اما  دـیآ ؛ یم  .دـیوج  زاب  ار  ناشرپرپ  ياه  هلال  ات  یناوراک 
.دزیرب ورف  ناشرس  رب  خرس  ینامشچ 
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هوکشاب اجرباپ و 

يراوخ هزیر  ناشدوجو  وترپ  لظ  رد  باتفآ ، هک  یناوراک  تسا ؛ ناـیامن  شـشود  رب  رخف  یگرزب و  يـالوش  هک  دـیآ  یم  یناوراـک 
رب ًالیمج » الا  ُتیار  ام   » همزمز دراد و  هنیـس  هب  اه  غاد  هک  یناوراک  تساجرب ؛ یلو  هدید ، اه  مخز  هچرگا  هک  دـنلب  یلخن  دـنک ؛ یم 
هک نانیا  .دـنک  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  تمظع  رگید  راب  كاخ ، ات  دوش  یم  نکاـس  ـالبرک  کـشخ  نیمز  رب  تزع  هوکـش و  .بل 
ماگ رب  کئالم  دنتـشاد و  اجمالـسلا  هیلع  یلع  ياه  هناـش  شرع  رب  يراـگزور  دـنریگ ، یمربرد  ناـج  هراـپ  نوچ  ار  هدـیتفت  كاـخ 

.دنارتسگ یم  لاب  ناشیاه 

! نزب دایرف 

! مالـسلااهیلع بنیز  نزب  دایرف  .دنام  دـهاوخن  تقیقح ، يادـص  زج  هک  نزب ؛ دایرف  دادـیب ! ملظ و  هنهپ  مامت  رب  نک  دازآ  ار  تیادـص 
هک نزب  دایرف  تسا  هتـشاذگ  تلفغ  یـشومارف و  رتسب  رب  رـس  هدرب و  دای  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگرادـیب  يادـص  تساه  لاس  هفوک 

! دنا هدینشن  وگ  تقیقح  یناهد  زا  ار  ادخ  مان  تساه  لاس  هک  ناوخب  هبطخ  دنونشب ! ار  تیادص  ماش ، ناهارمگ  هفوک و  نالفاغ  مامت 
یم زیررس  یهارمگ  قافن و  رس  رب  هنوگ ، مالسلا  هیلع  یلع  یتبالص  اب  ار  رادیب  نیرولب  ماج  هک  رون  سنج  زا  ییادص  اب  راذگب ؛ مدق 
یم هسرپ  ار  شیوخ  تمالک  ییانـشور  قایتشا  هب  دـنا و  هدـش  مگ  شیوخ  یکیرات  نایم  رد  يا  هناـگیب  ناـنوچ  ماـش ، هفوک و  ینک !

.دننز

! نالیلذ امش  رب  ياو 

هک نانآ  دـنداد ، رـس  يداش  هلهله  هدوهیب  هچ  تسا !؟ هدرک  کح  ار  ناراکمتـس  رفظ  حـتف و  دوخ  كرات  رب  ریدـقت ، هحفـص  مادـک 
! دندیشک دنوادخ  هیلع  ریشمش  دنتفای و  شیوخ  تلذ  رد  ار  شیوخ  راختفا 

دیما ایند  زا  هچنآ  دـش و  دـهاوخن  ناتبیـصن  یهایـس  خزود و  زج  دربن ، نیا  تمینغ  زا  هک  داب ، ناتنیرفن  ناشود ! رب  شتآ  يالوش  يآ 
.دش دهاوخ  ناتناج  يالب  رهق و  هیام  دوب ، ناتشیاسآ 
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.دریگربرد تخس  ار  نات  بات  یب  هدرُگ  ات  هدوشگ  شوغآ  هک  هدرک  هنخر  اهراوید  قامعا  رد  نیصح  یجنر 

یم ار  شیوخ  يدوبان  ناطیـش ، تسد  رد  تسد  دـیدناوخ و  یم  ادـخ  يارب  زج  هک  دـنراد  دای  هب  ارحـص  ياه  هزیرگنـس  ار  ناتزاوآ 
! امش رب  ياو  سپ  درک  نینوخ  ار  امش  ناتسد  ناشیاه ، هراوشوگ  هک  یناکرتخد  يدبا  نیرفن  زج  دش  ناتبیصن  هچ  .دیدیصقر 

...درب دهاوخن  دای  زا  هنامز 

يوگ قح  ياوآ  زا  ار  شـشمارآ  نیمز ، تفای و  ناکاپ  كاپ  نوخ  زا  ار  شتیوه  قشع ، هک  دـش  قشع  مان  راشرـس  اه ، هدـنیآ  يولگ 
.درک ادیپ  هدیرب  ياهولگ 

هرابود ار  اه  ینیریش  اه و  یخلت  نامز ، ییوگ  دوش ، یم  هدنز  هتشذگ  يوپاکت  دنریگ و  یم  مارآ  اه  هظحل  بلاق  رد  اه  هرطاخ  یتقو 
! دنیرفآ یم 

رت عیسو  ییانعم  ییانشور  هب  حبص ، مدزاب  رد  دشخب و  یم  توارط  ار  هتسخ  ياه  نادجو  هک  یتمحر  ناراب  درب  دهاوخن  دای  زا  هنامز 
هب هک  ار  يدرم  داد و  یم  هولج  ناجیه  رفـسمه  شناتـسد ، يال  هبـال  رد  ار  هدـنیآ  تفگ و  یم  نخـس  ساـسحا  زا  رت  خارف  داد ؛ یم 

.دشابن شردپ  تلاهج  زا  هدنمرش  ناتسد  یمحر  یب  دهاش  يرتخد ، چیه  هناموصعم  هاگن  ات  شزرا ، نز  هب  دیشخب و  انعم  ندوب 

روپ نامیلس  همطاف  هودنا /  زور  لهچ 

هودنا زور  لهچ 

روپ نامیلس  همطاف 

.تسا هدرپس  نافوت  هب  ار  شوماخ  هراتس  ود  داتفه و  تیاور  درد ،

لادوگ دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  ادهش  نوخ  تیمولظم  كاوژپ  هوک ، راب  لهچ  .دیراب  ار  دیشروخ  نامسآ ، بورغ ، لهچ 

له  » نینط هک  زور  نآ  دای  هب  .دـندز  نیمز  رب  اپ  ناج ، همین  اه ، هزین  دـیبوک و  ار  هفوک  ياهراوید  مغ ، زور  لهچ  .درک  شوارت  نوخ 
.دنازرل یم  ار  تانئاک  یسک ، رصان » نم 
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ینک مایق  دیاب  وت  راب ، نیا 

.تسالبرک اجنیا  نک ؛ زاب  ار  تیاه  مشچ 

.ینک هیوم  تیاه ، کشا  اب  ار ، رهظ  نآ  ریگ  سفن  غاد  ات  يا  هدمآ 

.دنراپس یم  تارف  هب  ار  كاخ  هدروخورف  ضغب  تیاه ، مشچ 

.دننک یم  نیسحت  ار  تتماقتسا  هدیمخ ، رمک  ياه  لخن  نک ، هاگن 

! دهد یم  نوخ  يوب  زونه  ارحص  دشوج و  یم  كاخ  زا  شتآ 

بآ داب ، تخوس  هرجنح  اب  هک  ار  يا  هنـشت  ياه  بل  ای  دنک ؛ شومارف  ار  اه  کشم  دوش  یم  رگم  تسارجام ؛ نیا  دهاش  اهنت  تارف ،
!؟ دندز یم  دایرف  ار 

.تسا هدرک  ترت  هتسکش  لاس ، لهچ  هک  یشک  یم  سفن  ار  یتراسا  ياوه  دزو و  یم  تلد  كرات  رب  مغ 

.تسا هدرب  جارات  هب  ار  همه  داب ، هدنامن ؛ اه  همیخ  رتسکاخ  زا  يزیچ  نارتسگب ؛ ار  تربص  ياه  هناش 

.یتسیاب ماش  رد  شیپ ، زا  رتراوتسا  رت و  مکحم  ات  یشکب ؛ سفن  ار  تردارب  يوب  زور ، لهچ  زا  دعب  ات  يا  هدمآ 

.ینزب دایرف  دوجو  مامت  اب  ار  تیاه  هبطخ  هک  تسا  نآ  تقو  ورب ؛

! ینک مایق  دیاب  وت  راب  نیا  وش ؛ دنلب  .يزارفارب  ار  هداتفا  ياه  مَلَع  هک  تسا  نآ  تبون  رگید 

راوگوس ناوراک 

.دزیر یم  شتآ  كاخ ، رس  رب  دیشروخ 

.دنا هتشگزاب  نازخ  زور  نیملهچ  رد  هتخوس ، ياه  همیخ  ناوراک 
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.هتفخ كاخ  رد  تیمولظم  زا  ییاپدر  لابند  هب  دندرگب ؛ هدش  رپرپ  ياه  هلال  لابند  هب  تسا  رارق 

نآ غاد  زا  هک  ییاه  جوم  اب  تسا ؛ هدرک  لح  دوخ  رد  ار  كاخ  شطع  تارف ، دـنزوس و  یم  ترـسح  ماـج  رد  شتآ ، ياـه  هزادـگ 
.دننز یم  لحاس  هب  رس  هسامح ،

رد داب ، شود  مه  ار  شا  يرد  هبرد  هصق  ات  تسا  هدمآ  دنک ؛ هیوم  کچوک ، ياه  ندب  رب  ار  اه  هنایزات  مشخ  ات  تسا  هدمآ  ناوراک 
.دنک وجو  تسج  ار  هتسکش  ياه  هنیآ  گنس ، ياپ  در  رد  ات  تسا  هدمآ  دنک ؛ اوجن  نامز  شوگ 

.نیمز زا  هتخوس  رگج  ياه  هرطاخ  مامت  دشک  یم  هلعش  رگید  راب  كاخ و  رب  دوش  یم  ناراب  ناوراک ، تبرغ 

ناوراک و: ربارب  رد  هدز  وناز  مغ ، تسا و  هتشاذگ  یکیرات  هب  رس  دیشروخ ،

ینز يدوگ و  ِبل  هام  سکع  هداتفا  »

« نفک یب  يابیز  فسوی  يوجو  تسج  رد 

داژن لیلخ  هدیعس  مالسلااهیلع /  بنیز  هتسخ  هرجنح  زا 

مالسلااهیلع بنیز  هتسخ  هرجنح  زا 

داژن لیلخ  هدیعس 

.ما هنییآ  تبرغ  نیشن  هلچ  هک  تسا  زور  لهچ 

یم دایرف  مالـسلااهیلع  بنیز  هتـسخ  هرجنح  زا  نایفوک ، گنرین  هودـنا  هدـش و  شوماخ  اهریـشمش ، کچاکچ  هک  تسا  هاگپ  لـهچ 
.دوش

.دش نالد  هایس  هنایشحو  ریت  شوپ  لگ  هک  دینش  یلفط  هدیکشخ  يولگ  زا  دیاب  ار  نیسح  تبرغ  دایرف 

هـضرع نایناهج  رب  هنارعاش  ییارـس  مه  کی  رد  دـیدید ، ار  هچنآ  رجنخ ! شتآ و  هکرعم  ناـبز  یب  نادـهاش  روبـص ، ياـه  لـخن  يا 
.دینک

.ینتسسگان تس  ینامیپ  تمایق  ات  اونین  غاد  اب  ارم 
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نک ما  ییاروشاع  اقآ !

مان هیرگ ، جنر و  يداو  لهچ  زا  سپ  مهاوخ  یم  .نک  ییاروشاع  ار  ما  هنیس  روآرب و  یتسد  تدابع ! خرس  ياه  هظحل  نیـشن  هداجس 
.دشاب میازع  قیاقد  يازف  یتسم  وت ،

اـشامت هب  شیوخ  ناج  راثن  اب  ار  شا  یهاوخاوه  دـشاب و  زورید  تساوخ  یم  هتـساخرب ، وت  نادـناخ  تیزغت  هب  زورما  هک  یـسک  اقآ !
.دراذگب

یندناوخ اه  هیثرم  هزات و  نانچمه  اه  مخز  اما  تسین ؛ رامش  رد  هک  تسا  هتشذگ  هلچ  نیدنچ  تا ، ینامسآ  جورع  بش  نیملهچ  زا 
.تس

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  دوب / ! مالسلا  هیلع  یلع  يادص  ایوگ 

! دوب مالسلا  هیلع  یلع  يادص  ایوگ 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف 

هدنام هت  شکرـس  ياه  هلعـش  نایم  رد  سپ  نیز  دیا ! هداد  هیکت  ایند  ياه  یـسرک  رب  هک  ییامـش  يآ  دسر ؛ یم  شوگ  هب  یلع  دایرف 
ره هب  هک  تسامـش  یگراچیب  ناشن  ندز ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوخ  نآرق  ياه  بل  رب  نارزیخ  .دش  دیهاوخ  بوذ  ناتیاه ، نادجو 

.دیا هدمآرب  تقیقح  دایرف  ندرک  شوماخ  ددصرد  يا ، هلیسو 

همه شوگ  هب  اروشاع ، خرـس  مایپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینیـشنرتسکاخ  ریوصت  ات  دـنام ! دـهاوخن  شوماخ  مالـسلااهیلع  بنیز 
.دناسرب

.تسا هتساخرب  البرک  خرس  يان  زا  هک  ییادص  دسر ، یم  شوگ  هب  زونه  مالسلا  هیلع  یلع  يادص 

نیسح یب  يالبرک 

شیاهدرد فحـصم  شیوخ ، خلت  ياهزور  نیعبرا  رد  ات  تسا  هدمآ  ردارب  رادید  هب  هدـیمخ ، یتماق  اب  ربص  تماقتـسا و  هوسا  کنیا 
يارب دـبای و  یمن  نینوخ  ییاه  گرب  لگ  ماحدزا  رد  ار  شیوخ  راهب  لگ  نیرتابیز  هک  يروآ  مایپ  لبلب  دـنز ؛ قرو  کی  هب  کی  ار 

.تساروشاع رهظ  خلت  ياه  مخز  نامه  روآدای  مالسلا ، هیلع  نیسح  یب  يالبرک  مالسلااهیلع  بنیز 
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نیدلاردب مظاکدمحم  نیعبرا /  زا  يا  هرطق 

نیعبرا زا  يا  هرطق 

نیدلاردب مظاکدمحم 

، هیرگ سیخ  نیعبرا ،

.یتسه ماب  رب  نویش  مچرپ  و 

.دهن یم  دیشروخ  نیملهچ  تسد  رد  ار  مخز  ياهریوصت  البرک ،

دوب دناوت  فیرح  اجک  ایند 

ربص هلفاق  اب  هک  ار  یسک  لمحت 

ار هلهله  هدش  زیر  زیر  راموط 

تسا هدروآ  ماش  زا 

!؟ ار اهدنخشین  گرم  و 

خرس ییادر  اب  نیعبرا ،

: هک تسا  هدمآ  دنلب  ییادص  و 

؛ دنا شاُمق  کی  زا  اه  يدیلپ 

.تسا توافتم  نعل ، رد  اه  نآ  مان  هچرگا 

ییاروشاع یمالس  اب  تسا ؛ هدمآ  نیعبرا 

اه هناورپ  یبآ  عبط  رب 

تاُرف نوگخرس  هرانک 

، هسوب رپ  يا  هدیرب  يادص  زونه  و 

.دزو یم  هاگلتق  زا 
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عشعشم يدورد  اب  تسا ؛ هدمآ  نیعبرا 

شطع ینالوط  هحیار  رب 

غیت هنهرب  ياه  سفن  يور  هبور 
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دریگ یم  هیام  قشع  زا  زیچ  همه  زونه  و 

دوش یم  عورش  ییالبرک  اب  و 

.تساه بآ  بلق  تّوق  هک 

یتمعن اتیزر  نیعبرا / 

نیعبرا

یتمعن اتیزر 

! متسیز وت  رانک  هظحل  هظحل  هک  نآ  يا 

متسیرگ تیارب  تسا  بش  لهچ  بشما ،

نم يولگ  زا  بآ  هک  تسا  بش  لهچ  بشما 

؟ متسیک كانشطع  ضغب  هتفرن ، نییاپ 

ارم تقاط  هیبنیز ، لت  هب  ناشنب 

متسیان رخآ  دوش  یمن  مبنیز ؛ نم 

متشذگ و یلاح  هچ  هب  وگم  ار  هداج  نآ 

! متسین تسه و  يا  مدمآ  وت ؛ زا  مدنک  لد 

تا هیکت  رود  ممغ ، هایس  رداچ  نم ،

؟ متسیچ رارکت  وت ، نیسح  ای  رکذ  زج 

تشذگ نیعبرا  نآ  یپ  زا  مه  نیعبرا  نیا 

متسیرگ ار  تا  هینیسح  دص  نامشچ 

یتمعن اتیزر  / مالسلااهیلع بنیز 

! بنیز مناخ  قشع ، نوخ  هریشمه 
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بنیز منرت ، زا  رپ  ناذا  لثم  يا 

دشن حبص  امش  یب  ماش ، هتسدلگ 
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بنیز موس ، باتفآ  هریشمه 

ردپ ناتسد  ياهرایش  درد  مه 

بنیز مدرم ، ياه  تسد  هنیپ  لگ 

كاخ یبآ  یب  ياهزامن  يوناب 

! بنیز ممیت ، شزاون  تسد  يا 

نیسح بلق  هتشگ  دنلب  ضبن  يا 

! بنیز ملکت ، تحارص  ریشمش 

يا همطاف  هتسکش  لد  هجهل  وت 

! بنیز مروت ، تحارج و  نحل  يا 

نیسح نافرع  ياه  بارش  یقاس 

! بنیز مخ ، هناخریدغ  یتسم 

زور نآ  فرظ  رد  هتسشن  نوخ  هب  سأر  نآ 

بنیز مسبت : تلاح  هب  تفگ  یم 

اروشاع تنتفایرد  یپ  رد  نم 

بنیز مگ ، مدش  هبترم  ود  داتفه و 

بایرد الوم  هب  ارم  تدوخ  زورما 

! بنیز موس ، باتفآ  هریشمه 
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ادهش تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1385  22

رفص 1428  23

Mar.2000.13

عراز هبوبحم  / یگدازآ رّبکم  نیرتالاو  دیهش ؛

رد هک  ینیتداهش  زا  رتریگارف  رتاسر و  ریبکت ، مادک  و  یگدازآ ؛ ربکم  نیرتالاو  دیهش ، تسا و  حبـص  نذؤم  نیرت  گرزب  دیـشروخ ،
!؟ دوش یم  يراج  دیهش  نابز  رب  یگدنز ، ياه  هیناث  نیرت  قلعت  یب 

مهرد ار  نیمز  ياه  لقع  نزاوت  هک  یلوصحم  تسا ؛ كاخ  زا  رتارف  یملاع  هب  داـهج ، نادرم  یگدرپس  لد  لوصحم  ییاـهر ، يرآ !
.دنریم یم  هداتسیا  هک  ادهش  رب  مالس  سپ  .دنکش  یم 

ادهش ندنام  يراج  زار 

، ادهـش هک  تسج  تقیقح  نیا  رد  دـیاب  ار  خـساپ  دـیدرت ، یب  دـنام ؟ یم  خـیرات  رد  اه  مایپ  نیرت  لالز  لماح  نوخ  هک  دوش  یم  هچ 
قـشع مان  هب  يا  همـشچ  زا  ندیـشوج  زج  يزیچ  ادهـش ، ندـنام  يراج  زار  ...دـنا و  نیمز  تلفغ  راز  هروش  رب  ناراـب ، مسجم  ریـسفت 

ریاد هشیمه  سالک  تداهش ، .تسین 
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.دنا هسردم  نیا  هدیزگرب  نالصحم  ادهش ، دنک و  یم  مان  تبث  شیوخ  رد  نامز ، ههرب  ره  رد  ار  اه  ناسنا  یمامت  هک  تسا  تکرح 

ام تلاسر 

، ادهش تسا و  نامسآ  نیمز و  زرم  تداهش ، .دنا  هتشاذگ  یقاب  ام  شود  رب  ار  تکرح  یهاگآ و  سنج  زا  یتلاسر  دنا و  هتفر  ادهش ،
يراج نام  یگدـنز  هظحل  هظحل  رد  هک  دـتمم  یتیلوئـسم  ار  ام  هک  دـنا  ناسنا  هسامح  ناربمایپ  نادیهـش ، .يرادـیب  هراـمه  ناـنابزرم 

.دنا هدومرف  لزان  تسا ،

دیهش دتمم  دایرف 

دیهش هاگیاج  هبتر و  هک  نآ  .دید  دناوت  یمن  لد ، زا  ریغ  یمشچ  ار  تقیقح  دمهف و  یمن  یسک  تقیقح ، نادهاش  زج  ار  ادهش  ماقم 
رد تنوکـس  هب  ار  لد  اهنت  دـناد ، یمن  یماـن  بقل و  زج  دیهـش ، زا  هک  نآ  دادرارق و  شیوخ  یتسه  هحولرـس  ار  ییاـیوپ  دـیمهف ، ار 
هک يدایرف  تسا ؛ يراج  نامز  هیناث  هیناث  رد  دیهـش  دتمم  دایرف  اما  دراد ؛ یم  شوخ  هدش ، نیذآ  يدیهـش  مان  هب  هک  مارآ  يا  هچوک 

.دوعوم نادیم  نیرت  هدرتسگ  ات  دادتما ، دراد و  ادهشلادیس  ینرصنی » رصان  نم  له   » رد هشیر 

! ادهش رب  مالس 

تشوگ ام  ات  دندز ، دایرف  ار  نوخ  تیثیح  ادهش ، .میدنخب  ایند  تراقح  هب  ام  ات  دنا ، هتفرگ  هرخس  هب  ار  گرم  ادهش ،

هاگرذگ ات  دندرک ، نامسآ  رفاسم  ار  دوخ  دندیرب و  دوخ  زا  ار  تاقلعت  همه  ادهش ، .مینارورپب  روش  شطع و  هعرج  زا  ار  نامتسوپ  و 
هـشیمه گنهرف  رب  ادهـش و  رب  مالـس  سپ  .دنـشاب  هدومن  تبث  شیوخ  زا  ندـیرب  ار  يدازآ  زار  دنـشاب و  هدرک  تاـبثا  ار  اـیند  ندوب 

هاگ تلفغ  نیا  رد  دوخ  ندز  کحم  نانآ و  ياهدیاب  رد  شیوخ  رورم  داب  ام  رب  .ناشنشور 
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.از نایسن 

.تسا تکرح  هجیتن  نیرت  گرزب  هک  تداهش  رب  مالس 

يدابآدوواد هموصعم  ...ات /  يا  هتفر  خرس 

...ات يا  هتفر  خرس 

يدابآدوواد هموصعم 

.دنز یم  گنز  تا  ینامسآ  يادص  نینط  رهش ، نشور  ياه  سفن  رد 

، راوید همه  نیا  ياـه  مشچ  رب  هک  تسا  وت  روضح  .يدیـشروخ  هدژم  ار  اـه  هار  هروک  یکیراـت  .نادواـج  تسا و  زیزع  تا  هرطاـخ 
وت .يداد  نامقشمرس  هچنآ  ندناوخ  دنلب  هب  نداد ، همادا  نتساخرب و  هب  نامدناوخ  یم  هک  تسا  وت  خرـس  روضح  .دنایور  یم  هرجنپ 

رباعم رب  میا و  هداتسیا  .میتسیاب  ات  یتفر  .دیادز  یم  ار  توخر  هریت  فورح  اه ، هچوک  اه و  نابایخ  زا  تا ، ینارون  روضح  اما  یتسین ؛
.مینک یم  جیورت  ار  یلدمه  يابفلا  يدازآ ،

.میدنبب گنس  هب  ار  متس  يوگ  هوای  ناهد  ات  میزیخرب ، هلعش  هب  ار  ور  هبور  ياه  ناتسمز  ات  يا  هتفر 

.دنک یم  يراج  ار  یفرب  ياه  هپت  دیشروخ ، هک  هنوگ  نآ  یناوخ ؛ یم  نامیوپاکت  هب 

.میشاب هدنامن  اج  کیرات ، ياه  قاتا  رد  دیآ ، یم  رهش  ناراب  هفوکش  هب  نامسآ  یتقو  ات  يدرک  نامتوعد  راهب  كرد  هب  وت ،

.ار راوتسا  تاملک  میبایرد  میشیدنیب و  هوک  هب  ات  میا  هتخومآ  وت  زا 

ات ترگ  نشور  روضح  ار  اـم  .میا  هتـساخرب  ناـمدوپ  راـت و  ماکحتـسا  هب  ار و  ناـمناج  زیخ  هلزلز  یحاوـن  میا  هدـناوخ  تنامـشچ  زا 
.دنک یم  تنامض  اهرود 

میراد یم  ساپ  ار  تا  هنادواج  هوکش 

هتـسب خـی  ياه  هچوک  رب  هک  تسفن  .يدرک  زاب  نامراصحرپ  ياه  هناخ  هب  ار  یگدازآ  ياـپ  هک  دـنام  میهاوخ  تروضح  ریذـپ  تنم 
یم ساپ  .ار  ناراب  ياه  هرطق  کشخ ، كاـخ  هکناـنچنآ  يدرک ؛ ناـمنمؤم  اـه  هناـخدور  هب  .میدروآ  ناـمیا  باـتفآ  هب  دیـشاپ ، رهش 

هک ار  تا  هنادواج  هوکش  میراد 
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.رون تراشب  وت  نشور  ياه  ماگ  ار  اه  بش  نیرت  نزور  یب  دوب و  اه  هداج  نیرت  خالگنس  ياشگهار  تناتسد ،

هنیآ ترخآ ، ياپدر  ریسم  رد  .مینیـشن  یم  توالت  هب  رهـش ، ناوج  ياه  هچوک  رد  ار  تا  هسامح  دنلب  ياه  هیآ  میراد و  یم  تگرزب 
.مینک یم  يدبا  نهیم ، نادنزرف  نامشچ  رد  ار  تزاورپ  ریوصت  میراک و  یم 

نیدلاردب مظاکدمحم  تسا /  نشور  امش  مان  زا  ایند ،

تسا نشور  امش  مان  زا  ایند ،

نیدلاردب مظاکدمحم 

ینایرع میدوب و  هداتـسیا  هیـشاح  رد  هک  یماگنه  دز ؛ یم  راج  ار  اه  یناوتان  اـم ، ياـه  مسج  هک  نارود  نآ  هب  ددرگ  یمرب  زیچ  همه 
.دوب مزال  ام  رد  رواب  یمک  هصرع  نآ  يارب  میدرک ؛ یم  اشامت  رطخ  نتم  رد  ار  امش  هناتسم 

شزرا یب  ياه  یمرگرـس  لوغـشم  ار  ام  ایند ، یتسپ  .مینک  نیریـش  ار  شیوخ  ناهد  نآ ، تابن  اب  هک  تشادن  یتذـل  چـیه  ام  ندـنام 
.درک

ام يور  شیپ  ار  هدورسن  ییاه  لزغ  نیرتهب  امش ، ياه  كالپ  رب  هیرگ  .تسامـش  مان  زا  نشور  ایند ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  کنیا ،
.دراذگ یم 

.دتفا یم  تکالف  بالجنم  رد  ملق  ياهزور  امش ، دای  یب  هک  تشون ، دیاب  هچ 

.دیدیشاپ تشهب  میسن  ام  ياهزور  رب  امش 

یم مارتحا  بالگ  ار  امـش  رطعم  ياهرازم  شیوخ ، نامیـشپ  ناتـسد  اب  نآ ، رد  ام  تسایند و  شمان  هک  رظن  گنت  راصح  نیا  رب  ُفا 
! مینیشن یم  رورم  هب  ار  دوخ  ياه  ترسح  تارطاخ  میشاپ و 

میسن ام  ياهزور  رب  دوخ ، هناشوخرس  زاورپ  اب  دیدنکفا و  يا  هشوگ  ار  ایند  هک  تسامش  نآ  زا  راثیا  اه ! قیاقش 

.دیدیشاپ تشهب 

ناتخرد .دهد  یم  ناشن  شوخ  يور  ام  هب  هدنیآ  نآ ، اب  هک  تسا  یگشیمه  یتنیز  امش ، مان 
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، یگدنز موبلآ  هکنآ  زا  رتالاب  درد  مادک  .داتفا  دهاوخ  ربت  ناتـسد  هب  اهنآ  هدنیآ  دننک ، یم  يرپس  امـش  یب  ار  يا  هظحل  رگا  هشیدنا 
.ضیفرپ یتیدبا  دوب و  دهاوخ  ناشخرد  یتّیلزا  امش ، مان  دروخب !؟ مقر  نات  یگنادرم  ریواصت  یب 

.دناوخ یم  ارف  يرادیب  تمس  هب  ار  ام  یگتفخ  ناتیاه ، ماگ  يادص  اما  دنا ، هدوشگ  ار  بیرف  رازاب  نیطایش ، هچرگا 

یتمعن اتیزر  ...دوبن /  نوخ  رگا 

...دوبن نوخ  رگا 

یتمعن اتیزر 

ات هکم  زا  میظعلاروه ، ات  نیسح ، يالبرک  زا  دشاب  مدای  ات  مسیون ، یم  وت  يور  زا  راب  دصراهچ  رازه و  .تسا  دیهش  نم  بشما  قشم 
، رهـش ياه  نابایخ  رد  .ادـخ  نوخ  زا  خرـس  هرطق  کی  هزادـنا  هب  تسا ، یهاتوک  هار  زارد » يزاب   » ياه هلق  ات  تارف  لحاس  زا  هکف و 
ات دناسر  یم  بیس  ناتخرد  هب  ار  ام  مالس  یـسک  هچ  داتفا ، یمن  هار  نوخ  يوج  رگا  دیهـش ! يا  .دوب  دهاوخ  وت  اب  هشیمه  مدقت  قح 

!؟ میورب شوخ  باوخ  هب  ناشراس  هیاس  رد  زورما 

شبحاص تسد  هب  دسرب 

، دوخ یتقاط  یب  راب  ریز  هملک ، دبای ، یم  نارک  یب  تمظع  یتقو  انعم  دنام و  یم  او  نآ  شریذپ  رد  مسج  دوش ، یم  گرزب  هک  حور 
نآ رد  وت  تماق  لزغ  هک  ما  هدـش  نزو  یب  یتوبات  ناـماد  هب  تسد  زورما  وت ، زا  نتفگ  يارب  نم  .دوش  زاربا  اـت  دـنز  یم  یهار  ره  هب 
ِْهَیلِإ ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  « ؛ شبحاص تسد  هب  دسرب  دینزب ؛ تشگرب  مه  ار  نیا  تفگ  اه  یچتسپ  هب  تردام  .تسا  هدیـسر  متـسد  هب  هتـسکش 

«. َنوُعِجار

تشون مهاوخ  ار  وت 

: لوا هعطق  ینیـسح ؛ تشهب  ارهز ، تشهب  تسام ؛ ياهرهـش  هیـشاح  رد  تشهب  ردقچ  .دوب  هدـنام  نیمز  رب  وت  ياپدر  تنتفر ، زا  سپ 
، سابع مانمگ  دیهش  مود : هعطق  یلع ؛ مانمگ  دیهش 
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نتم يور  رب  هیشاح ، زا  ار  وت  مسق - ! قیاقـش  نوخ  هب  نم - ، يدش و  هدیچ  رهـش ، رود  يدش و  هعطق  هعطق  وت  ...و .  هّللا  حور  دنزرف 
.تسا هدرک  شومارف  ار  وت  دای  هک  هچره  يور  رب  تشون ؛ مهاوخ 

هداز حیبذ  هرطاف  ناتریس /  قیاقش 

ناتریس قیاقش 

هداز حیبذ  هرطاف 

؛ هدیرب لد  تیفاع  نت  زا  هدیسر و  قشع  ناماس  هب  ياهرس  دای  هب 

؛ فراع نایوگ  حیبست  ياه  بل  رب  هتسب  هملد  نوخ  تارطق  دای  هب 

؛ دنا هدیسر  َنُوقَزُْری » ْمِهِّبَر  َْدنِع   » توکلم هب  یمانمگ ، رد  هک  ینارفسمه  زا  هدناماج  ياه  كالپ  هتسد  دای  هب 

دبا ات  ياه  مشچ  یقـشاع و  ياهزیرکاخ  تشپ  رد  هدیمخ  ياهرمک  هدش ، قح  هار  کلاس  ياهاپ  هدروخ و  كاخ  ياه  نیتوپ  دای  هب 
ات میراد  مشچ  میا و  هداتـسیا  تایح  هار  هناتـسآ  رد  ناتریـس ، قیاقـش  امـش  داـی  هب  یگدـنب ؛ ناتـسآ  تمظع  لـالج و  ياـشامت  وحم 

.دننک راهب  نابزیم  ناتمودق ، تکرب  هب  ار  نامرهش  هدز  ناتسمز  هتسخ و  ياه  نابایخ  تداهش ، خرس  زبس و  ناوراک 

رورش ياهدابدنت  رپس  ار  ناتتماق  ِورس  دیدیشوپ ، مزر  سابل  هنازرف ، ریپ  نآ  نشور  هار  رد  يراپـسرس  قوش  هب  نات ، یناوج  رد  زورید ،
.دیدرک قح  هار  شک  شیپ  ار  قاتشم  ياه  ناج  صالخا ، هداس  قبط  رد  دیدوشگ و  رپ  ندش  یتشهب  بان  رطع  ات  دیدرک ، هناگیب 

...ات دندش  هراتس 

.رهش خرس  هشیمه  ياهرازلگ  رد  تساجنیا ؛ ناشیاهرگنس  زورما ،

و دنهد ، نامناشن  ار  نامیا  هنادواج  هار  ات  دنا  هدـش  هراتـس  دـننک ؛ مسر  نیمز  لها  يارب  ار  نامـسآ  يایفارغج  ات  دـنا  هدرک  مزج  مزع 
لالز يانـشور  رد  ار  اه  یگریت  دنریگب و  رپ  نام  یگدنز  نامـسآ  زارف  رب  زور ، ره  یقـشاع ، مسر  هب  ات  دندش  یلاب  نینوخ  نارتوبک 

.دننک وحم  ندوب  هدنرپ 
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میراد ادهش  زا  میراد ، هچره 

.مثیم رامع و  کلام و  لسن  زا  دندوب و  ناییاروشاع  رابت  زا 

رد هک  درک  رواب  دـیاب  .دومن  یم  رت  مرگ  ینامز  ره  زا  صـالخا ، رازاـب  دوب و  هتفاـی  قنور  ناـش ، یناوج  قوش  روش و  زا  اـهزیرکاخ ،
قـشع قشم  نارامج ، بتکم  رد  اه ، هراوهگ  نورد  نرازابرـس  .دـندومیپ  هلاسدـص  هر  هبـش  کـی  ناـمیاه  ناوج  قشع ، دـنلب  يادـلی 
تمه باتفآ  هب  ار  تریغ  دـنلب  یناشیپ  دـنریگب و  هرخـس  هب  ار  ریوزت  يایند  چوپ  تالداعم  هک  دنـشاب  یفراع  ناحلـصم  اـت  دـنتخومآ 

.دننک نارابرون  شیوخ ،

ینامسآ روضح  یناحور و  سوفن  تکرب  زا  تسا ، يراج  نامراگزور  كاپ  هنیس  رد  ندوب  دازآ  ِيراگتسر  نامیا و  هوکش  زا  هچنآ 
.تسادهش

سکرک نوزومان  يادص  زا  ناذا ، يافصاب  همغن  ياج  هب  اه  بلق  هنذأم  اه ، « ارآ ناهج   » اه و « يرکاب  » اه و « تمه  » دندوبن رگا  ادخ  هب 
! درسفا یم  اه ،

میا هدرپس  لد  مه  ام 

هداـج ییانـشور  هب  میا  هدرپـس  لد  .دـنراد  ار  هچملـش  هکف و  یگزاـت  يوب  زونه  هک  ناـش  لـیمک  ياـه  همزمز  هب  میا  هدرپـس  شوگ 
اه همان  تداهـش  رد  ار  زاورپ  ياه  لاب  نامیاه ، مشچ  .دننکن  نامرود  یتسه ، دوصقم  هب  ندیـسر  زا  ایند ، ياه  هار  هروک  ات  تداهش ،

.دنهدب نامناشن  دوش ، یمن  نایع  تداهش  اب  زج  هک  ار  ملاع  ِرارسا  زا  يا  هرذ  ات  دنیوج  یم 

یتمعن اتیزر  امش /  تاجن  يارب  طقف 

امش تاجن  يارب  طقف 

یتمعن اتیزر 

دندش قیمع  اهدرد  نآ ، زا  سپ  یتفر و  وت 

دندش قیفر  ملد  اب  اج  همه  اه  هصغ  و 

تخوسن هک  یلد  اه  هچوک  نیا  رد  هدنامن  اج  هب 

دندش قیرح  همعط  اه  هرجنپ  مامت 
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درب اهنآ  دای  مک ز  مک  دمآ و  یمیسن 

! دندش قیرط  نیا  زا  گرمناوج ، هک  اه  هچنغ  هچ 

تفرگ رابغ  اه  هچوک  رب  وت  مسا  يور  و 

دندش قیقر  اه  هژاو  وت ، نتفگ  يارب 

دندوب رگدکی  وحم  اه  هبرقع  هشیمه 

!؟ دندش قیقد  وت  يور  رب  هیناث  مادک 

اه لگ  نیا  هتسشن ! لحاس  هب  موق  ياهآ 

دندش قیرغ  امش  تاجن  يارب  طقف 

یتمعن اتیزر  دوبن /  زاجیا  تعنص  رد  وت  لثم  سک  چیه 

دوبن زاجیا  تعنص  رد  وت  لثم  سک  چیه 

یتمعن اتیزر 

دوبن زاوها  هب  وت  كالپ  شفک و  هیفچ و 

دوبن زاورپ  رتسکاخ  وت و  زا  يرثا 

! وت رکیپ  هتخوس  لزغ  رب  نیرفآ 

دوبن زاجیا  تعنص  رد  وت  لثم  سک  چیه 

نیمز شوغآ  رد  هک  يدوب  هتخوس  ردقنآ 

دوبن زان  لگ  گرب  زا  رثا  مراهبون !

مسق هتشگ -  مگ  فسوی  يا  تنهاریپ -  هب  ناه !

دوبن زاغآ  وت ، نایاپ  ییابیز  هب  هک 

دز کتاپ  لد  هب  هلمح  بش  هک  یتقو  قشع ،
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دوبن زابرس  هنیس  زا  رتزاب  اج  چیه 
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هللا همحر  ینیمخ  دمحادیس  جاح  تلحر 

هراشا

هبنش جنپ 

دنفسا 1385  24

رفص 1428  25

Mar.2007.15

نیدلاردب مظاکدمحم  / دیشروخ راگدای 

.دشوج یم  ینارامج  ياه  هژاو  لد  زا  گوس  ياه  همشچ  رگید ، راب 

.تسا ناوارف  مخز  تسا ؛ يراج  درد 

.دننز یم  هجض  بات ، یب  يا  هویش  هب  ار  دیشروخ  راگدای  باتهم  ياه  نابایخ 

.تسا هدروآ  يور  دنفسا  هب  هودنا ، زا  یلیامش 

یب ریدقت  راگزور و  دنفسا و  اما  دناشن ؛ یم  هرابود  یگوس  هب  ار  نارامج  ییادج ، معط  بالگ و  لگ و  اب  نازرل ، یناتسد  اب  دنفسا ،
هب یگتـسبلد  یقـشع و  كاپ ، ياهزور  اهنت  تفرگنرب و  وا  زا  يراگدای  هک  دـشاب  ام  ياه  هاگن  بناج  زا  دـیاش  یهاـتوک  .دنریـصقت 

.تشاد تقباطم  راهب  اب  شیادص  درک و  یم  ریس  رون  طخ  يور  هنوگچ  هک  دندید  .دنتفرگ  راگدای  هب  وا  زا  ار  دارم 

قنور همادا  دوب و  تناتم  نایرج  وریپ  شیاه ، ماگ  تشاد و  روضح  ماما  ياه  هناش  راـنک  هنوگچ  وا  هک  دـندید  یم  كاـپ ، ياـهزور 
ار اه  مشچ  نیرت  یناراب  ناقـشاع ، ماـما  زا  سپ  .تسج  یم  هرهب  هراـمه  دوخ ، ریپ  یلزا  ياـه  هعرج  زا  .شمـالکُرپ  هاـگن  ناراـمج ،

.تشاد
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تسا دهاش  نارامج 

؛ تفاـی یم  هار  ناقـشاع  ياـه  لد  رد  راـهب  دز و  یم  فرح  وا  هنوـگچ  هک  تسناد  دیـسرپ و  وا  زا  دوـش  یم  تسا ؛ دـهاش  ناراـمج 
.دوب ماما  زا  يا  هرابود  يوب  هک  ییاهراهب 

وا نونکا  .درک  یم  یعادت  ار  ماما  شراتفر ، .دوب  هدش  رپ  تیامح  ثیدح  زا  وا ، قیاقد  همه  هنوگچ  هک  تفگ  دـهاوخ  ام  هب  نارامج 
.تسا ررکم  يا  هناخمغ  نارامج ، وا  یب  تسا و  هتفر 

نارامج دنفسا و 

.دیارس یم  مغ  هراپ  هراپ  هتسکش و  نینچ  هک  تسا  هدیچیپ  نآ  رد  ازع  لبط  يوب  .دپت  یم  راوگان  اهزور ، رگید  زا  رت  هریت  بورغ ،

مزال اه  يونثم  مطـالتم  ياـه  هناـش  يارب  شمارآ  یمک  .دـیوپ  یم  هر  غاد ، رد  دوش ؛ یم  يرپس  کـشا  رد  ناراـمج  تسا و  هتفر  وا 
هتخادنا هیاس  ام  هنیس  رد  تسا  هیرگ  يربا  فرح  هچره  هک  دمآ  دهاوخ  هک  ام  يالست  هب  .تسا 

؟ تسا

؟ تسیک ام  يوگ  تیلست 

دق اهورس  نوچ  هک  ییاه  هیوم  مونش و  یم  ار  چوک  يوب  دنفـسا ، زا  .تسین  دش ، یم  ایهم  راهب  يارب  هک  يدنفـسا  نآ  رگید  دنفـسا ،
.دنا هدیشک 

.دسر یم  شوگ  هب  نارامج  يور  هبور  هزات  یقه  قه  دنفسا ، زا 

.دنیرگ یم  مه  شوغآ  رد  هک  دنتسه  يدرد  مه  نارامج ، دنفسا و 

نایلیلخ يدهم  رای /  ِراگدای 

رای ِراگدای 

نایلیلخ يدهم 

یب لیمج  نآ  لامج  هنییآ  رد  .دوب  هتفهن  ناهج ، ناتخرد  مامت  يوهایه  شیاوآ ، رد  تفگ و  یم  نخس  توکس ، ياهراوید  تشپ  زا 
نارجه نینوخ  ياه  مخز  يافش  شمـسبت ، حیـسم  زا  اه ، میرم  تشد  رد  دوب و  هتـسشن  اشامت  هب  ار  شیوخ  یگنادواج  ریوصت  اتمه ،

نیمزرس رد  اهریوصت  هدشمگ  هطخ  هب  تخاس و  انشآ  یلجت ، ياه  قفا  اب  ار  ام  وا  .دیبلط  یم  ار 
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شناگدنرپ هک  اج  نآ  .دینش  اه  بآ  رد  ار  اه  هرطق  يابیرف  همزمز  ناوت  یم  مه  زونه  هک  یکالفا  یکاخ  دیدرگ ؛ نومنهر  اه ، هنییآ 
.تسا نایرج  رد  یقیسوم  زا  يراشبآ  يدور ، ره  رد  دننک و  یم  توالت  ار  قشع 

نارادیب شبنج  هلسلسرس 

، ام ات  تساوخ  یم  .دشاب  نارادیب  شبنج  هلـسلسرس  ات  دـمآ  قیاقد  يوس  نآ  زا  .باتفآ  ياتـسور  نادرم  زا  دوب و  نالدـیب  لوا  لیا  زا 
یتخـس هب  ار  هیکرت »  » رد ردـپ  دـیعبت  .ردارب  دوب و  ردـپ  رانک  رد  .میـشونب  باتفآ  بورغ ، یب  ياهزرم  رد  مینک و  رواـب  ار  رون  روهظ 

رـس رب  ردپ  داد و  شروبع  زاوج  رهـش ،» نینوخ   » .درک بلط  شیادخ  زا  ار  وا  رادید  فجن ،»  » رد ادخ  حور  تماقا  اب  اما  دروآ ؛ بات 
.دنامب ناریا  نامورحم  ناگنهرباپ و  نایم  رد  دناوخب و  نامیا  هنیدم  ياج  ياج  رد  ار  ندوب  زبس  دورس  ات  داهن ، قشع  زا  یجات  دنزرف ،

ردارب نیشناج  ردپ ، یصو 

ار شا  هشیدنا  يدـیپس  ات  دـندرب ، نفعتم  ياه  لاچ  هایـس  هب  ار  وا  اهراب  دـشابن ، دنتـساوخ  یم  هک  نانآ  ...و  اهنت  دوب و  مولظم  ردـقچ 
.دوب نیگآرطع  نانچمه  شراکفا  میمش  تشگ ، یمزاب  یتقو  اما  دننک ؛ هدولآ 

، ناراـمج ریپ  راوخمغ  دوب ، ناـمدرم  يانـشآ  .تفاـی  یم  تیدـبا  رطع  شا ، هشیدـنا  غورف  تفاتـش و  یم  فجن  هب  فعـش  روـش و  اـب 
یم شود  رب  تسایـس  ریبدت و  تناید و  شناد و  زا  يراب  هلوک  هک  ...و  نامرف  هب  شوگ  يدیرم  نادراک ، يرواشم  نابرهم ، يدـنزرف 

(2) .ردارب نیشناج  (1) و  دش ردپ  یصو  ماجنارس ، هک  ناس  نآ  دیرفآ ؛ یم  يزوریپ  هرامه  دیشک و 
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« تشذگ رای  نتشیوخ ، مشچ  ود  هب  مدید  »

هدیپس اب  ار  ناماه  مشچ  ات  دربب ، اه  هنییآ  قامعا  هب  ار  ام  دـیادزب و  ار  ناماه  بلق  ياه  یگریت  تساوخ  یم  .دوب  دیـشروخ  راد  هنییآ 
یمورف لیباق  لسن  نالد  هریت  ناج  رب  ار  نازخ  بالقنا ، يراهب  ياه  لگ  ییافوکـش  لصف  رد  شیاه  ماگ  يادص  .دهد  یتشآ  قلف ، و 

.تخیر

تشذگ رادید  هظحل  مدش و  لفاغ 

تشذگ رای  نتشیوخ ، مشچ  ود  هب  مدید 

؟ تسود یب  ار ، ملد  منک  شوخ  هچ  هب  رگید 

تشذگ راک  زا  لد  راک  ...ایب  قشع ! يا 

؛ تساخرب نامسآ  مالس  هب  قشع ، زبسرس  شمارآ  رد  خیرات ، هشیمه  حتاف  و 

قشع تیصو  نیرخآ 

شمارآ رد  تهج  نیا  زا  .تسا  هدوب  ماظن  مالـسا و  تیوقت  يارب  مشالت  مامت  هک  مراد  لماک  تیاضر  مدوخ ، يادخ  دوخ و  نیب  ».. 
زا دننک و  تکرح  يربهر »  » طخ رد  دننک  یعس  هشیمه  هک  میامن  یم  ار  اه  هیصوت  نیا  شناردارب  و  نسح »  » هب .مرب  یم  رس  هب  لماک 

 . ...تسا نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دنوشن ، فرحنم  نآ 

دوخ يراوگرزب  تمحر و  هب  ار  وا  .راکهانگ  نیگمرـش و  يدـبع  تسا ؛ وت  هب  شدـیما  اـهنت  دـیآ و  یم  وت  شیپ  وت ، دـبع  ادـنوادخ !
(1) «. شخبب

هداز حیبذ  هرطاف  يدوب /  بالقنا  هناوتشپ  وت ،

يدوب بالقنا  هناوتشپ  وت ،

هداز حیبذ  هرطاف 

.تفر یم  ینیمخ  زبس  هداج  رد  تراوتسا  ياه  ماگ  .ربهر  ياناوت  يوزاب  يدوب و  بالقنا  مکحم  هناوتشپ 
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اه و قافن  ینک و  توعد  اه  یتسار  هب  ار  اه  يژک  یگدز ، تسایـس  همهمه  وهایه و  زا  رود  ات  ماـما ، هار  ناـشکهک  رد  يدوب  هراـتس 
.یلدمه تدحو و  هب  ار  اه  ینمشد 

.نامرگشزاون نابرهم  تسد  يدوب و  نام  تخس  ياهزور  میسنرپ  نابیاس 

! یتسویپ ردپ  قاتشم  شوغآ  هب  یتشاذگ و  نامیاهنت  ینیمخ ، روضح  یب  ياه  هظحل  یسپاولد  رد  دوز  هچ 

ردپ نیما  هارمه 

چیه شدـنلب ، حور  هک  تفر  دـهاوخ  يزیزع  زاورپ  توبات  هقردـب  هب  هرابود  تلم ، کشا  ناما  یب  ناراب  دنفـسا ، ینایاپ  ياهزور  رد 
، ربهر ماما و  يالاو  نامرآ  زا  تیامح  ناشن  دوب و  هدناشن  هنیس  رب  ار  قشع  تیالو  رهُم  هک  يدرمدازآ  درکن ؛ دیدرت  صالخا  رد  هاگ 

شا همان  تیـصو  رد  تفر ، هک  يزور  .دوب  ردپ  نیما  هارمه  دیـس ، ماما ، تداهـش  هب  .دوب  هتـسب  شقن  شا  یگدنز  ياه  هیناث  مامت  رب 
! ریخ هب  شدای  .دوب  هدرپس  شنادنزرف  هب  تسناد  یم  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  ار  ربهر  طخ  رد  تکرح 

میدید یم  شیاه  مشچ  رد  ار  ماما  ذفان  هاگن  ام 

.درمژپ شناتسوب  رد  لگ  هثداح ، یناهگان  رد  هک  دوب  هداتسیا  رد  هناتسآ  رد  راهب ،

لصف ياهتنا  رد  هک  یقـشاع  يوتـسرپ  .دش  شوپهایـس  نتفر ، کی  غاد  يروابان  رد  هاگان  هک  دوب  هتـسارآ  ندمآ  يارب  ار  دوخ  دیع ،
یگدنز مامت  زار  مه  هارمه و  روای و  دوبن ؛ گرزب  ربهر  کی  دـنزرف  اهنت  دوب ، هدرک  ار  ینیمخ  راهبرپ  راید  هب  ندوشگرپ  مزع  درس ،

.دوب شا 

شوگ رد  هک  ماما  يرگرادـیب  دایرف  هار ، زاغآ  نامه  زا  .دوب  هتفرگ  سنا  دوخ ، ماما  رانک  رد  وا  رادـید  هب  تما ؛ قاتـشم  ياـه  مشچ 
«. تساه یبوخ  همه  هب  قشع  ینیمخ ، هب  قشع   » هک دش  قشع  قیرط  فقو  دمحا ، جاح  یناوج  ياهزور  مامت  تخادنا ، نینط  ناهج 
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ياه مغ  هک  دوب  ینیما  مشچ  .دوزفا  یم  شتبالـص  رب  زور  ره  هزرابم ، زارف  بیـشنرپ و  هار  هاکناج ، ياـه  یتخـس  دـیعبت و  دـیدهت و 
.تشابنا یم  هنیس  يوتسپ  رد  ار  بالقنا  يوگمِرارسا  هک  يرادزار  شوگ  دید و  یم  ار  رهش  ریپ  فراع 

غاد همادا  رد  هک  يروبص  دیس  .دوب  دیشروخ  نارای  يارب  يراوتسا  هاگ  هیکت  نارامج و  بلط  قح  يدانم  ناتسد  رد  يرهمرپ  ياصع 
.دید یم  وا  راگدای  نشور  ناگدید  رد  ار ، ماما  ذفان  ياه  مشچ  یلجت  هک  یتلم  دوب ؛ تلم  بلق  بوبحم  تسویپ ، یم  وا  هب  ینیمخ ،
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فقو زور 

هراشا

هبنش

دنفسا 1385  26

رفص 1428  27

Mar.2007.17

نایلیلخ يدهم  / راگدنام راگدای 

دـنرازیب و اه  يژک  زا  دـنراد ؛ اوأم  تیمیمـص ، ياهتنا  رد  هک  دـنا ، نامز  يوسارف  نامیقم  هتخوسرگج و  ناگتخابلد  هتخابلد ، قاشع 
: دنراک یمن  ییوکین  رذب  زج 

(1)  ...«. يْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  »

نابرهم و راگدرورپ  هب  نتسویپ  ناشاه  هدید  رد  گرم  و  نامیا ، قشع و  ياه  هلق  رب  دنا  هداتسیا  زارفارـس  ياهورـس  نوچ  ناراکوکین 
نیتسخن هک  ناـنچ  دـنا ؛ هتخود  مشچ   (2)« تاحلاص تایقاب   » هب اهنت  هتخودـنا و  نادواـج  یثاریم  هک  نآ  هچ  تسا ؛ ناـهگان  يدـلوت 

هقدـص زا : زج  دوش ، یم  عطق  گرم ، اب  یمدآ  لمع  هتـشر  : » دومرف دوتـس و  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  نیـسپاو  نافقاو و 
(3) «. ...راکوکین دنزرف  و  راگدیرفآ ، ناگدیرفآ  يارب  دنمدوس  یشناد  راگدنام ،
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.2 هدئام : - . 1
«. ًالَمَأ ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌریَخ  ُتاِحلاّصلا  ُتاِیقابلاَو  : » 46 فهک : - . 2

ح 14287. همکحلا ، نازیم  زا : هتفرگرب  - . 3
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زا شیوخ  لد  ناج و  .دنا  هدروآ  دـیدپ  اه  یکین  رایـسب  هچ  دـنا -  هدرک  یّـسأت  هنـسح » هوسا   » رب دوخ  هک  نافقاو -  ناراکوکین و  و 
همه و ...و  نامدرم  تفلا  یتسود ، رگید  یحور ، شمارآ  .دـنا  هتـسارآ  تبحم  رهوگ  هب  ناش  ناور  حور و  هتـساریپ و  ناـهانگ  راـبغ 

نوگ هنوگ  ياـهرنه  دنفکـش ، یم  اهدادعتـسا  دننکـش ، یم  هلـصاف  ياـهراوید  .دـنیارگ  یمن  دوکر  هب  زگره  فـقو »  » وـترپ رد  همه 
.دنوش یم  راکشآ  یفقو ، ياهرازاب  ات  دجاسم  زا  ییانام ، ياه  هناشن  دنریگ و  یم  ییادیپ 

كاردا تداـبع و  زا  يا  هزیمآ  يرآ ، .دـنک  یم  میـسرت  تیدـبا ، هـنییآ  رد  ار  شیوـخ  يراگدـنام  ناـسنا ، دـنلاب و  یم  رنه  شناد و 
؟ تسا نیا  زج  یگدنز ، رگم  ...و  یگنادواج  هب  شیارگ  یکین و  نایم  يدنویپ  تالوقعم ،

يریما نیسح  نامیا /  دنس  فقو ؛

نامیا دنس  فقو ؛

يریما نیسح 

؛ دنرب یمن  چیه  ایروب ، زا  ینفک  زج  نامز ، ياه  نوراق  .تسین  یهار  نامیا  تشهب  رد  ار  للجم  ياه  هناخ  نابحاص 

ياه هناخ  يا و  هناگود  تین  هب  يزاسب  يدجـسم  یبتکم و  تین  هب  يزاسب  يا  هناـخ  يا و  هیاـس  تین  هب  يراـکب  یتخرد  هکنیا  رگم 
.دنزب وت  مان  هب  ار  نامیا  دنس  دنوادخ ، ات  ینک  فقو  تترخآ  لامعا  همان  رد  ار  تیایند 

زادنا سپ  باسح 

هدـش نوفدـم  ناشهانگ  ناویا  نتـسکش  رد  اهرـصق  نابحاص  رگا  دـنتفر ، دـندیلاب و  ناشمهوت  توبکنع  ياه  هناخ  رب  ایند  یلاها  رگا 
.دوشن ناریو  نامیا  هناخ  ات  دندیشخب  فقو  تیدبا  هب  ار  ناشیاه  هناخ  ترخآ ، نابحاص  دنا ،

دنریگب و شتآ  عرازم  دنوش و  ناریو  اه  هناخ  دهد ، تمایق  تلادع  هب  لد  نیمز ، یگتـسخ  دننک و  ناِرق  دیـشروخ  هام و  هک  هاگ  نآ 
ییادـن نامولظم و  ناـسک و  یب  لد  نوخ  تمیق  میتی ، ّرُد  نوچ  .تسا  یتورث  ار  فقو  رهوگ  ناـبحاص  دـنهد ، تشحو  هویم  اـه  غاـب 

.دندرکزاب تیدبا  باسح  هدنیاشخب ، هاگشیپ  رد  دندرک و  اپرب  تمایق  هناخ  هک  اهنآ  دنیاجک  دیسرپ : دهاوخ 
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نایلیلخ يدهم  اقب /  لالز 

اقب لالز 

نایلیلخ يدهم 

تـسد .تسین  يزیرگ  رگید  اما  مدرکن ! ناشرواب  ردقچ  مدرک ، ناشناهنپ  ردقچ  دنراد ! یمنرب  مرـس  زا  تسد  میاهوم  دیپس  ياهرات 
دنخبل هشیمه  لثم  ظفاح » ، » رت فرط  نآ  .دریگ  یم  ارف  ار  مدوجو  فرگـش ، یـشمارآ  .دنک  یم  سمل  ار  نآرق  هنییآ ، رانک  رد  میاه 

«: بیغلا ناسل   » يادخ دیوگب ؛ وا »  » مهاوخ یم  .مدنب  یم  ار  میاه  مشچ  دراد ! بل  رب 

(1) «. ...راگدنام ياه  یکین  ...ًالَمَأ و  ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌریَخ  ُتاِحلاّصلا  ُتاِیقابلاَو  »

.تسین نتفر  يارب  رگید  تصرف  کی  هشیمه  .مباتشب  دیاب  ...هشیدنا  رد  قرغ  موش و  یم  مارآ 

منک هریخذ  مدوخ  يارب  يزیچ  دیاب 

ینادعمش و  دنا ؛ هدناشوپ  ار  نامـسآ  اهربا ، .میاشگ  یم  ار  هرجنپ  .دنک  یم  میادص  نیمز ، يوس  نآ  زا  یـسک  .مرگن  یم  نامـسآ  هب 
تـسد ای  یهآ ! يارب  یهاچ  دوب و  یناتـسلخن  یکـشاک  .تسا  یمدق  کی  رد  هک  گرم ، و  تسا » یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ  و   » اه

ناگدـنام هار  رد  تسود و  هناخ  نارئاز  يارب  ار  نآ  تمامت  مالـسلا ، هیلع  یلع  الوم  هک  يا  همـشچ  نوچمه  لـالز ؛ يا  همـشچ  مک ،
.اقب لالز  ادخ و  هیده  الوم ، دوبدای   (2) .داهن راگدای  هب  جح ،

.تسین ندنام  يارب  رگید  تصرف  کی  هشیمه  .مباتشب  دیاب   (3) .مزاس هریخذ  يزیچ  اهنآ  اب  رتدوز  دیاب  مرگن ؛ یم  میاه  تسد  هب 

ص:89

.تسا رت  هدننکراودیما  رتهب و  تراگدرورپ  دزن  شاداپ ، رظن  زا  : ... 26 فهک : - . 1
یلع هب  ینیمز  هعطق  درک ، میسقت  ار  اه  تمینغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نوچ  ص 148 : ج 9 ، ماکحالا ، بیذهت  ك.ر : - . 2

زا ار  نآ  هک  تسا ، فقو  هقدـص  نیا  دوـمرف : سپـس  ...دیـسر  بآ  هب  درک و  رفح  يا  همـشچ  نآ ، رد  شترـضح  .دیـسرمالسلا  هیلع 
ثرا هن  یندیـشخب و  هن  تسا ، ینتخورف  هن  .مداد  صاصتخا  جح ، ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هناخ  نایجاح  هب  مدرک و  ادـج  دوخ  کلم 

.یندرب
، مالـسالا مئاعد  ك.ر : .دیهناو  تمایق  ناشدوخ  زور  يارب  ار  اه  نآ  دنا ؛ هریخذ  فقو ، هقدـص و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - . 3

ص 340. ج 2 ،
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مالسا یمارگ  ربمایپ  تلحر 

هراشا

هبنشکی

دنفسا 1385  27

رفص 1428  27

Mar.2007.18

یناما مثیم  / تسا دنلب  وت  دیحوت  ياون  هشیمه  ات 

.ادخ ياه  تسد  هب  ناج  يا و  هدرپس  نامز  ياه  جوم  هب  لد  ییاهر ، راظتنا  رد 

.تسا وپاکت  رد  نانچمه  ام ، يایند  ناشورخ  يایرد  دنا و  هدمآ  دورف  توکلم ، لحاس  رد  تیاه  مشچ 

، شیوخ تلاسر  ياه  همان  غالبا  زا  هاگ  چیه  وت  دنا ؛ هدز  هقلح  وت  ياه  سفن  درگادرگ  یناهج  یکیرات ! ياه  نرق  هتشگمگ  فسوی 
.سانلا قح  نارگن  دنا و  تما  هدنیآ  نارگن  زونه  تراد ، بت  ياه  مشچ  .يا  هتسبن  نابز 

(1) .دیشاب هتشاد  ابیز  گرم  ات  دیشاب  هتـشاد  ابیز  یگدنز  هک  دوب  نیا  وت  سرد  دنا ! هتفر  یماندب  هب  هک  گرزب  ياه  مان  دنرایـسب  هچ 
سافنا ددم  هب  میا ، هتفای  تیادـه  رگا  ام  و  يا ، هدرپس  قالخا  ياه  تسد  هب  دوب ، تلاهج  ياه  تسد  رد  هک  ار  ندـمت  ياه  هنودرگ 

.تسوت یسدق 

ص:90

صص 162 و 163. تماما ، رشن  ات ، یب  تافو ، ات  تدالو  زا  دمحم  ناسحا ؛ یناسارخ ، رفعجدیس و  يدیهش ، - . 1
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ياه ماب  تشپ  ادرف  دوش و  یم  هدینـش  هّللا » الا  هلا  ال   » يادـن دراد  هزات  تسین ، یـشومارف  تسین ، یـشوماخ  تا ، نداـهن  نیلاـب  رب  رس 
.تخاس دهاوخ  نشور  ار  نیمز 

هدیزگرب يوگلا 

، نمؤم ياه  بلق  ات  يا  هدز  هرگ  هرابود  ار  نامـسآ  نیمز و  هدـش  عطق  ياه  نامـسیر  يا و  هدـیمد  دـیما  هدرمژپ ، هدرم و  یناـهج  رد 
.دشاب هتسکش  ياه  لد  نامهیم  زور  ره  دنوادخ ، روضح  دنورب و  شرع  ترفاسم  هب  دنناوتب 

تایح نادـیم  هب  هرابود  دوب ، رهـش  ياه  هدـشمگ  هک  ار  دـیحوت  تلادـع و  .دزیخرب  ات  يا  هدـیمد  دـیما  هتـسباپ ، هتـسخ و  یناهج  رد 
.يا هدنادرگرب 

! یتسرپادخ ياهدیلک  اب  ییاشگب  ار  یتسرپدوخ  ياه  لفق  نتسیز و  یناسنا  رد  یشاب  اه  مدآ  يوگلا  ات  دنا  هدیزگرب  ار  وت 

« دنربارب مه  اب  نانمؤم  : » یتفگ

.تسا یکی  ناشردپ  یکی و  ناشیادخ  .دنردارب » مه  اب  نانمؤم  هوخا ؛ نونمؤملا  امنا   » هک تسا  نیا  تنخس 

هنیک ياهرذب  عازن ، ياهرذب  قافن ، ياهرذب  دنا ؛ هدرپسن  ادخ  هب  لد  هک  دز  دـهاوخ  شتآ  یناسک  هنیـس  رد  اهنت  ناطیـش ، ياه  هقرج 
یم زیچ  کی  هب  مشچ ، همه  نیا  اب  یلو  تسوا ؛ دوخ  لاـم  یـسک ، ره  ياـه  مشچ  .دـیناود  دـهاوخن  هشیر  یناـمیا ، ناردارب  بلق  رد 

! دنرگن

نیدلاردب مظاکدمحم  / ینتورف ياه  هلیبق  یشوپ  هایس  زور 

نیرتروآرجز غاد ، اب  هنیدم  ياه  لخن  يدنواشیوخ  .دیامیپ  یم  کی  هب  کی  ار  هنیدم  ياه  هچوک  نوگ  هیثرم  ياه  همزمز 

متام ياهرازین  هژاو ، ره  نیگهودنا  يولگ  زا  .تسا  ریوصت 

ص:91
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.تسا هتسشن  کشا  هطوحم  رد  ربنم ، .تسا  هدناود  هشیر  بارحم  رد  هجض  .تسا  یلاخ  لگ  زاون  حور  يادص  زا  دجسم  .دکچ  یم 
یبنلا لاق   » يارب ثیداحا ، مغرپ  ياه  هنیس  .رفـس  نیا  رادبت  هنیدم ، بجو  هب  بجو  تسا و  نازخ  رفـص ، متـشه  تسیب و  قیاقد  مامت 

.دنزیر یم  ترسح  کشا  اه  « هلآ هیلع و  هللا  یلص 

هتفرگ اـپ  عیـسو  یهودـنا  مالـسلااهیلع ، ارهز  نوماریپ  .تسا  هدومن  خر  یقمر  یب  زا  یناـهگان  .تسین  تبرغ  زج  يزیچ  ـالوم ، راـنک 
.تسا هدش  وس  مه  یی  « اهیبا ما   » ياه هلان  اب  هنیدم  ناطلغ  ياه  کشا  .تسا  هدیدن  یمشچ  چیه  هک  نانچ  نآ  تسا ؛

.تسا هتخیر  قیاقد  نایرـش  رد  رهز   (1)، ربیخ زا  يا  همقل  اه و  هنیک  .تسا  هدرک  رپ  ار  نید  هقئاذ  خـلت ، يراـگزور  توبن ، دهـش  یب 
وخ بش ، ینیکرچ  اب  هک  دنتـسه  اه  لهجوبا  رابت  زا  يا  هدع  دـیوگ ، یم  حبـص  زا  يربمایپ  هک  هنوگ  نامه  یعطقم ، ره  رد  هشیمه و 
وـس مادک  هب  وا ، ياز  تفوطع  يادـص  یب  میروایب ؟ بات  ار  هظحل  مادـک  ربمایپ ، نیـسپاو  رتسگ  تمحر  هاگن  یب  ام ، اما  .دـنریگ  یم 

هب هیدب  يرطع  ندش  همیمـض  ینعی  رفـص ، متـشه  تسیب و   (2)« هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ًانِّیبَن  َدـْقَف  َکَیِلا  وُکـشَن  انإ  َّمُهللا  « ؟ مییوجب هاـنپ 
.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هناگی  غورف  هک  نیمز  تسا  مورحم  هچ  و  نامسآ ،

.تسا ینتورف  یگداس و  ياه  هلیبق  یشوپ  هایس  زور  رفص ، متشه  تسیب و 

! تسین ییابیکش  زج  یفیلک  غاد ، ره  وریپ  هشیمه  هک  درک  دیاب  هچ 

يدمحم سابع  / زونه یتسه  تتما  نارگن 

هدمآمالـسلا هیلع  مدآ  ندمآ  اب  .ار  میهاربا  ناحتما  ار و  بویا  ياه  مخز  ار ، مدآ  ییاهنت  ار ، حون  هلاس  رازه  تارطاخ  ینک  یم  رورم 
.يا هدیسر  يربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  دعب  يا و 

.یتسه تتما  نارگن  گنتلد و  زونه  اما  دننک ؛ یم  تیادص  اه  هتشرف 

ص:92

رد رهز  نآ  هتسویپ  .مدرک  لوانت  ربیخ  رد  هک  همقل  نآ  تسکـش  مهرد  ارم  تشپ  زورما  دومرف : یم  دوخ  توم  ضرم  رد  ربمایپ  - . 1
تاراشتنا هسسؤم  ج 1 ، لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  .دومرف  تلحر  ایند  زا  تلع  نامه  هب  هکنآ  ات  درک  یم  رثا  ترضح  نآ  ِندب 

ص 206 و 207. ، 1376 ترجه ،
.حاتتفا ياعد  نانجلا ، حیتافم  .داب  شلآ  وا و  رب  وت  ياهدورد  تربمغیپ  نادقف  زا  مینک  یم  تیاکش  وت  هاگشیپ  هب  ام  اهلاراب  - . 2
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، دـش دـهاوخ  هچ  وت  زا  سپ  هکنیا  هروشلد  اما  يا ، هدرامگ  نانآ  رب  ار  نابهگن  نیرت  لداع  دـنچره  يا ، هدرک  تجح  ماـمتا  دـنچره 
.دنک یمن  تیاهر 

...وت يربمایپ 

هار زا  وت  ندید  ترـسح  رد  اه  تشهبیدرا  اهراهب و  هچ  اما  .اه  هتـشرف  اه و  هدنرپ  همه  سر  تسد  زا  رترود  ات  ینز ، یم  لاب  رابکبس 
! نیرت یتشهب  يا  دمآ ، دنهاوخ 

ياوه هب  ار  نایکاخ  همه  هک  دوب  ییاوه  تتلاسر ، رطع  .دیـسر  كاخ  یگنـشت  هطقن  نیرترود  ات  هک  دوب  ینابرهم  ناراب  تا  يربمایپ 
.دناشک مالسا  هنماد  رد  ندیشک  سفن 

.دادن لقیص  يا  هرجنح  چیه  ار  لهجوبا  ياهزاوآ  وت ، زا  سپ 

یم دـنگوس  وت  یناهج  تلاسر  هب  اه  لخن  دـننک و  یم  توـالت  نآرق  اـه ، لـخن  ربارب  رد  اـهریجنا  اـه و  نوتیز  وت ، يربماـیپ  نمی  هب 
.دنروخ

.دننک زامن  وت  تماما  هب  اه  هوک  ات  دنیوگ  یم  ناذا  ناهج ، ياه  هدنرپ  همه 

وت زا  سپ 

زا ریغ  وت ، زا  سپ  دـندنام ؟ شوماخ  وت  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  توکـس  يادـص  رد  هک  يا  هملک  همه  نآ  زا  تفگ  ناوت  یم  هچ 
وت مان  زا  یکـشا  چـیه  دیـسرن و  وت  هب  یـسفن  چـیه  مالـسلااهیلع ، همطاف  مامتان  ياه  کـشا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیگمغ  ياـه  سفن 

.تفرگن همشچرس 

.دش متخ  رز  ياه  هسیک  هب  اهدنخبل  همه  مالسلااهیلع ، همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نیگهودنا  ياهدنخبل  زج  وت ، زا  دعب 

کیرات ناویا  ياه  هراتس  ضغب ، اب  مالـسلا ، هیلع  یلع  تسیرگن و  یم  هیرگ  اب  هام ، رد  وت  دای  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  اه  بش  هچ 
مگ ناملـسمان  ناناملـسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  تردارب  تبرغ  نیب  وت ، زا  سپ  هک  يزیزع  ياه  تصرف  هچ  هآ ، .درمـش  یم  ار  هنیدـم 

! دش

 ! ...شاک دننک ! یلمع  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  هبطخ  ات  دندش  یم  ریثکت  ناراب  رد  ...و  اهرذوبا  اه و  ناملس  شاک 

ص:93
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! یسرپن يزیچ  شاک 

رتـشیب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هک  تسا  یـسک  تماـیق ، زور  رد  امـش  نیرت  ینارون  : » يدومرف يدوـشگ و  نخـس  هب  بل 
هاگ چیه  هک  یـسرپن  یمرگ  ياه  تسد  زا  شاک  .دندرک  لمع  وت  تیـصو  هب  هنوگچ  وت  تما  هک  ینک  یمن  رواب  اما  .درادب » تسود 

! دیـسرن ار  شمالـس  ياه  هدـنرپ  یباوج ، چـیه  درـشفن و  تبرغ  ناهاگحبـص  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهنت  ياه  تسد  وت ، زا  سپ 
نتـشاد تسود  زا  شاک  تشادـن ! ار  تا  هنادرد  رتخد  ياه  هیرگ  قه  قه  يا  هناش  چـیه  وت  زا  سپ  هک  یـسرپن  ینما  هناـش  زا  شاـک 

 ! ...شاک دشن ! وت  لآ  هنانابرهم  یتسود  هیاسمه  يا  هناخ  چیه  هک  یسرپم 

يریما نیسح  / ینارگن نیسپاو 

هنیدم ياه  هچوک  رد  شا  یگنادرم  تمه و  يوب  دیسر ، یم  ششوگ  هب  هک  ناذا  يادص  .داش  شریمض  نئمطم و  دوب و  مارآ  شبلق 
، هن یلو  شکرابم ؟ نادـند  نتـسکش  ای  دوب  بلاط  یبا  بعـش  تارطاخ  شنارگن ، هاگن  قمع  رد  دـناد  یم  یـسک  هچ  اما  دـیچیپ ؛ یم 

.دوب یلع  نارگن  ترضح  هک  تسنادن  نیرجاهم  راصنا و  زا  سک  چیه  سک ، چیه 

تسین یلاخ  تقو  چیه  تربنم 

! لد گنس  نانمشد  ششخب  لوسر  برع ، نارتخد  هب  تبحم  ربمایپ  باوخ ، نامدرم  یهاگآ  ربمایپ  لالز ، ياه  قشع  ربمایپ 

ینابرهم و لوسر  همه ، وت ، زا  سپ  .دـنقالخا  مراکم  لوسر  همه ، وت ، زا  سپ  .تسین  یلاخ  يربنم  چـیه  وت ، زا  سپ  اما  يور ؛ یم  وت 
.تسین یلاخ  تقو  چیه  تربنم  دنتشذگ و 

تسین هنیدم  هنیدم ، وت ، یب 

ص:94
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تبحم و راـگنا  دوبن ، یگدـنز  رهـش  نیا  رد  راـگنا  وت  زا  شیپ  دـنور ! یم  دـنراد  همه  راـگنا  .دـهد  یم  نتفر  يوب  هنیدـم ، توـکس 
یلدـمه يارب  شتـسرپ و  يارب  یتخاس  يدجـسم  يدـیزگ ؛ هناخ  يدنمتـسم  هناـخ  کـیدزن  يدـمآ و  وت  دوبن ! یلدـمه  یناـبرهم و 

.تسین هنیدم  رگید  هنیدم  وت  یب  .دنور  یم  همه  وت ، زا  سپ  و  رذوبا ؛ دمآ و  ناملس  دمآ و  همطاف  دمآ ، یلع  .وت  اب  نیملسم 

! دنامب تما  نارگن  تمشچ  راذگب  دنبم ! مشچ 

: سیونریز

! داب تیلست  مالسا  مظعا  لوسر  تلحر  دنک ؛ یم  رادغاد  ار  قشع  دنکش و  یم  ار  نامیا  یلاها  تشپ  نالوسر ، نادقف 

.ددنخ یمن  رگید  بشما  ناراب ، ربمایپ  هک  دیناوخب  یناوخ  هحون  هب  ار  نالبلب  دنیوشب و  خر  هلاژ ، کشا  هب  دییوگب  اه  لگ  هب 

يویدخ الهش  / دیشروخ بورغ 

همـشچ ياپ  زا  هک  درک  یم  لابند  ار  بآ  ياه  هیرگ  شخرـس ، هیاس  .دوب  هدـش  زمرق  شنامـشچ  دز ، یم  باـتفآ  تشاد  هک  یحبص 
.دیشوج یممالسلااهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  نامشچ  لالز  ياه 

يدوب تما  ردپ  وت 

! مینک تا  هقردب  تحار ، لایخ  اب  میرادرب و  تیاه  مغ  زا  يراب  میناوت  یمن  رگا  شخبب 

، هدـناشوپ ار  تتروص  يانهپ  هک  یکـشا  اب  يا و  هداـشگ  اـیربک  هاـگرد  هب  تسد  .يراد  یمنرب  تلاـسر  زا  تسد  مه  نتفر  تقو  وت 
 . ...ینک یم  ار  ام  یهایسور  تعافش 

ناشتما ای  دمآ ، گنت  هصرع  یتقو  اما  دندوب ؛ ربمایپ  وت  لثم  اه  یلیخ  شخبب ! هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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.یتشادنرب نامتیاده  زا  تسد  يدش و  تما  ردپ  میداد ، جرخ  هب  ام  هک  یتلاهج  مامت  اب  وت  اما  دندرک ؛ ناشکرت  ای  دندرک و  نیرفن  ار 
 . ...تسا هدیچیپ  خیرات  مامت  شوگ  رد  تتیاده  يوب  میدش ؛ زیزع  هک  میدوبن  ام  اهنت 

: سیونریز

.دش دهاوخ  مخ  تغاد ، ریز  شرمک  دروآ و  یمن  ییاهنت  بات  نامسآ ، نک  رواب  * 

.دیتلغ هراتس  هاگن  زا  کشا  تفر و  یهایس  نامسآ  نامشچ  یتفر ، وت  یتقو  * 

یتمعن اتیزر  / دهد یم  لیئربج  رپ  يوب  تا ، هناخ 

.داتفا اج  هملک  دنچ  دیدیدنخ ، مناوخب ؛ ار  تا  یناشیپ  طوطخ  مدمآ 

.دنز یم  جوم  تا  هناخ  رد  لیئربج ، ياهرپ  يوب  .دنک  یم  مجیگ  دیپس ، ياهدیراورم  زا  یفیدر  ینز ، یم  هک  دنخبل 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای  طارص  لپ  يور  ام ، هدعو  .تس  یفاک  ندش  یتشهب  يارب  وت ، يوخ  زا  يا  هیآ  توالت 

ار ایند  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  ادخ 

! دوب هدش  امش  قشاع  ادخ  هک  منک  نامگ 

يدمآ وت  یتقو 

یم ریزارـس  هوک  زا  هک  منیب  یم  ار  وت  .دـنک  یم  روبع  منهذ  زا  يدـمحم  لـگ  هخاـش  هدراـهچ  رطع  متـسرف ، یم  وـت  رب  هک  تاوـلص 
هچوک تسد  رد  گنس  ياه  یبیجنان  خساپ  روبص ، ردقچ  تیاه ، مشچ  و  هدش ؛ روگ  هب  هدنز  ناکرتخد  تیناقح  زا  يدنس  اب  يوش ؛

نیا .دش  شوماخ  مرـش ، ياه  هدکـشتآ  شتآ  دروخ و  كرت  اه  تب  نیغورد  فقـس  هک  يدوب  هدـماین  زونه  دـهد ! یم  دـنخبل  اب  ار 
.یهد یم  حرش  نآ  رد  ار  ادخ  اب  ترشاعم  شرازگ  تتولخ ، رد  وت  هک  یباتک  نتم  يارب  دوب  يا  همدقم 
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...دیآ یم  هک  وت  مان 

قح هک  نیا  هن  رگم  دوب ؛ وت  دوجو  رطاخ  هب  زیچ  همه  یلو  يدوبن ، هک  ییاهزور  هصق  تسادـخ و  اب  وت  ینیـشن  بش  هصـالخ  نآرق ،
!؟» كالفالا ُْتقَلَخ  امل  كالول  : » دومرف

.هاجنلا هنیفس  ای  دننک ؛ یم  هراپ  دنا ، هتشون  هک  ار  مناهانگ  زا  هچره  ناگتشرف ، دیآ ، یم  نایم  هب  وت  مان  میاه  تاولص  رد  یتقو 

نایرقاب دیمح  / تیصو نیسپاو 

دوجو غاب  رد  لاصو ، ياه  لگ  رطع  هک  تسا  عادولا  هجح  زا  تشگزاب  رد  .دبوک  یم  هنایزات  زاجح ، ریوک  مادنا  رب  نازوس ، یباتفآ 
مالک اب  هاگ  نآ  .دونش  یم  ار  لیحر  گنهآ  شیوخ ، نشور  نیقی  لالز و  ریمـض  اب  وا  .دوش  یم  افوکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دیهاوخ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  امش  مور و  یم  امش  زا  شیپ  نم  سانلا ! اهیا  : » ار شیوخ  تما  دنک  یم  تیصو  دوخ ، ینامسآ 
تیب لها  هک  ترتع  ادخ و  باتک  متـشاذگ ؛ امـش  نایم  رد  هک  اهبنارگ  زیچ  ود   » اب دیدرک  هچ  هک  درک  مهاوخ  لاؤس  امـش  زا  دـش و 

(1) «. دننم

دمحم ایبنالا  متاخ  رمع  دیشروخ  هشیمه ، يارب  يزور  دنچ  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  نیسپاو  ياهزور  يرآ !

تعیب ریدغ و  زونه  .تفرگ  دهاوخارف  ار  رهش  ياضف  تبرغ ، يوب  هب  هتشغآ  یبش  .درک  دهاوخ  بورغهلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم 
 . ...هآ غیرد و  اما  تسافوکش ؛ اهدای  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینامسآ 

رون سنج  زا  یثیدح 

ندیسر يارب  تسا  یهار  ملع ، .تلاهج  کیرات  ياه  هچوک  رد  تسا  ناسنا  هار  غارچ  شناد ،
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ياهب ات  تسا  هتشاذگ  راگدای  هب  ار  دوخ  مالک  دیراورم  راگزور ، هنیجنگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .ییاناد  درخ و  هلق  هب 
دای اریز  دـیزومایب ؛ شناد  : » دومرف .میبای  رُد  ار  دوخ  میبایرد و  ار  شیوخ  نتـشیوخ  هک  دـشاب  .یگدـنز  هداج  رد  دـشاب  ام  یگدـنز 

هقدـص دـناد ، یمن  هک  یـسک  هب  نآ  نداد  دای  تسا و  داهج  نآ  هثحابم  تسا و  حـیبست  نآ  نتفرگ  سرد  تسا و  هنـسح  نآ  نتفرگ 
(1) «. تسا

: سیونریز

، دولآ کشا  ینامـشچ  اب  شناقـشاع  .دنیرگ  یم  شرع  ناگتـشرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ایبنا ، متاخ  تلحر  بش  رد 
.مینیشن یم  گوس  رد  شا  ینامسآ  تلحر  بش  رد  زین  ام  .دنیارس  یم  مغ  هیثرم 

تیلست شتلاسر  ناقشاع  هب  ار  شزوسناج  تلحر  .تسود  ترضح  اب  تسوا  لاصو  جارعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تلحر 
.مییوگ یم 

یب میزیر و  یم  مغ  کشا  میوش ، یم  بآ  میزوس و  یم  هلعش  هلعش  عمـش ، نوچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تلحر  بش  رد 
.مییوگ یم  تیلست  ار  شا  ینامسآ  جورع  .میوش  یم  بات 

یتمعن اتیزر  / ار ایند  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  ادخ 

دوب هدش  اهراغ  زیگنا  مغ  میقم  یسک 

دوب هدش  او  قشع  هب  شیاه  هرجنپ  لصف  هک 

باوخ هب  هکم  لها  هک  يدرس  بش  رد  دیسر 

دوب هدش  اضق  اهزور  همه  ناشزامن 

شرمع زا  يرون  لاس  لهچ  هک  يا  هراتس 

دوب هدش  ادخ  ییاهنت  هظحل  قیفر 

رتسکاخ تشت  قرغ  شلد  ياه  هچوک  و 
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دوب هدش  او  هچنغ ، لثم  شبل  هشیمه  یلو 

درک یم  ادخ  اب  تاقالم  هچرگ  هک  یسک 

دوب هدش  اه  هچب  يزاب  هدنخ  سینا 

يرازلگ هچ  همطاف ؛ نسح ، نیسح و  یلع ،

! دوب هدش  اپ  هب  شلد  يابع  زبس  ریز  هب 

شرع زا  لیئربج  ياپ  وا ، ندید  يارب 

دوب هدش  او  هنیدم  بیرغ  ياه  هچوک  هب 

هک مدینش  نآ  نیا و  نهد  زا  ردقچ 

! دوب هدش  ات  هنالهاج  وت ، لد  اب  هشیمه 

ار ایند  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  ادخ 

! دوب امش  قشاع  ادخ  هک  منک  نامگ 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشکی

دنفسا 1385  27

رفص 1428  28

Mar.2007.18

يداب تهزن  !/ ردارب نکشب  ار  تتوکس 

! ردارب نکشب  ار  تتوکس 

، دش يرپس  هاچ  رد  هنایفخم  ياه  هلان  باوج و  یب  ياه  مالـس  ولگ ، رد  راخ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشن  هناخ  لاس  یـس  زا  دـعب 
.يزیر یم  تشط  رب  رگج ، نوخ  اب  ار  تا  هدروخورف  ضغب  يدیشک و  رس  رب  ییاهنت  يابع  زین  وت  منیبب  هک  تسا  تخس  رایسب  میارب 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هوزغ  زا  رت  تخس  تسا ؛ ردپ  ياه  گنج  زا  رت  خلت  راب  نارازه  وت ، حلص 

هچوک رد  ییاهنت  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع  ملعلا -  باب  لهج ، ناردـپ  هنوگچ  هک  راد  داـی  هب  شکرب و  تنامـشچ  زا  ار  هودـنا  هدرپ 
.دندناشک هفوک  ياه 

هک دنتـسه  یلاجرلا  هابـشا  نامه  دـنناوخ ، یم  نینمؤملا  لذـم  حلـص ، شریذـپ  رطاخ  هب  ار  وت  هک  مهفن  شیدـنا و  جـک  نامدرم  نیا 
یمن یقاب  ناشیارب  یفاصنا  هیواعم ، میـس  رز و  دندرک و  یم  هناهب  ار  اوه  یمرگ  يدرـس و  نامردپ ، يوس  زا  گنج  هب  توعد  ماگنه 

.دنمهفب ار  تلذ  تزع و  قرف  هک  تشاذگ 
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ناشنامیپ دهع و  نیا ، زا  شیپ  هک  دندرک  تعیب  وت  اب  یتسد  نامه  اب  مالـسلا ، هیلع  یلع  هدش  نیرفن  تما  هک  دناد  یمن  نمؤم  مادـک 
!؟ دندوب هتسب  لیخد  رفک ، زبس  خاک  هب  ار  ناشلد  نید و  هتشر  دندوب و  هتسکش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اب 

میرح زا  عافد  رد  يدرم  چـیه  تفرگ و  نایاپ  شوماخ  ياـه  هیرگ  هب  ناـمردام ، یبلط  قح  یهاوخداد و  هبطخ  هک  يزور  نآ  زا  نم 
.متسسگ مدرم  نیا  زا  ار  مدیما  هتشر  تشادنرب ، یمدق  دنابنجن و  یبل  توبن ،

! مزیزع ردارب 

توکـس ردام و  دوبک  تروص  هب  هک  ییاه  هچوک  دولآ  نوخ  يوب  دـسر ؛ یم  ماشم  هب  وت  هداجـس  زا  مردام  رداچ  كاـخ  رطع  زونه 
.تفای دادتما  وت  هنیرید 

؟ دنام یهاوخ  رادیاپ  یشوماخ ، توکس و  نیا  رب  یک  ات 

هدروخورف تریغ  اب  مالـسلا ، هیلع  سابع  دروآرد و  هب  تنفک  زا  ار  نینوخ  ياهریت  هدیمخ ، تماق  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اجنآ  ات 
؟ دنکب ربق  تیارب  عیقب  تبرغ  هشوگ  رد  شا ،

! مردارب مزاونلد ؛ دیما 

ریشمش و کچاکچ  نارازه  زا  هک  دونش  یم  ار  تشوماخ  ضارتعا  وت ، یخیرات  توکس  رد  دشاب ، هتـشاد  اونـش  شوگ  هک  سک  نآ 
! رت نیرفآ  روش  تسا و  رت  تبالصرپ  گنج ، یناوخزجر 

يدمحم سابع  مالسلا /  هیلع  ماما  ییاهنت  يارب 

مالسلا هیلع  ماما  ییاهنت  يارب 

يدمحم سابع 

.رت تخس  نتشون  وت  زا  يارب  تسا و  تخس  نتشون  یهاگ 

ار وت  زا  دعب  ندرک  یگدنز  بات  هک  یتاملک  تسا ، هدرک  ناشزیربل  هیرگ ، ناکت  هک  یتاملک  تسا ؛ تخس  سیخ  تاملک  اب  نتشون 
.مسیونب وت  راوربمایپ  هریس  زا  مناوت  یمن  .تشون  ار  وت  ناوت  یمن  هملک ، همه  نیا  اب  .دنرادن 

هحفـص نیا  رب  ناوت  یم  خرـس  یتبرغ  اب  اهنت  ار  وت  مان  .دوش  یم  دوبک  تاملک  يولگ  دـننک و  یم  ضغب  اه  ملق  دـیآ ، یم  هک  وت  مان 
.تشون دیفس  ياه 
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یم سبح  تنهاریپ  رد  ار  تا  ییاهنت  .تفای  هار  وت  یناراب  ياوه  هب  ات  دوب  وت  ياـه  مخز  سنج  زا  دـیاب  .تسین  هار  وت  ییاـهنت  هب  ارم 
.ریگارف تماما ، ياپمه  ار  تدنخبل  ینک و 

ییاهنت زا  يا  هیناث  مناوتب  دـیاش  ات  دـندرک  یم  ما  يرای  ناهج  ياه  مشچ  همه  شاک  .ینک  یم  فراـعت  یناـبرهم  يروخ و  یم  مخز 
.میرگب يدرک ، اضما  هک  يا  همان  حلص  هب  ار  تا 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب  »

« نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

تیب لها  میرک 

.يدرک یم  نشور  ار  نامیتی  هناخ  غارچ  شود ، هب  نابنا  هک  اه  بش  هچ  .تسا  دزنابز  تتواخس ، تسد  تیب ! لها  میرک 

نانچ يدرواین ، تسد  هب  يدرک و  بلط  ایند  روما  زا  هک  ار  هچنآ  : » يدومرف نینچ  هک  یتشاد  تواخـس  ردـقنآ  اه ! بش  همین  باتفآ 
«. يا هدرکن  رکف  زگره  نآ  هب  هک  راگنا 

یم لد  دربب !؟ لد  ایند  زا  نینچ  دناوت  یم  یـسک  وت  زا  ریغ  رگم  دنک !؟ فصو  ار  ایند  زا  ندیرب  لد  همه  نیا  دـناوت  یم  هملک  مادـک 
...تیافو یب  نازابرس  زا  هک  هنوگ  نامه  ایند ؛ زا  ینک 

تیاه فرح  هیاسمه  نیرت  کیدزن  تسد  زا  رهز 

.یناشوپ یم  ایند  تبرغ  رب  ار  تا  یگنتلد  نهاریپ  .دراـشف  یم  ار  تناـبیرگ  دوش ، یم  اـیند  ریگنماد  دراد  هک  یتبرغ  ییاـهنت و  ضغب 
رگج ياه  هتخل  دوش ، یم  خرـس  لگ  هچغاب  تدیفـس ، نهاریپ  .دنک  یم  فراعت  رهز  يا  هساک  تیاه ، فرح  هیاسمه  نیرت  کیدزن 

.ینک زاغآ  ار  زاورپ  وت  ات  دننک  یم  لگ  تنوخ 

.دنیارسب ار  وت  تبرغ  ات  دنوش  یم  تا  یمارگ  يولگ  يدوبک  تاملک ، تماما ! ياهنت  هدنرپ 

: سیونریز

.دراشف یم  ار  منابیرگ  تنتفر  دوش و  یم  ضغب  وت  تبرغ  رعش  میاه ، سفن  نتم  رد 

.تسیرگ اهایرد  اهداب و  اه ، تخرد  اه ، هوک  همه  اب  ناوت  یم  ار  وت  ییاهنت 
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.مسیونب اهایرد  اب  دیاب  ار  وت  تسا ؛ تخس  وت  ییاهنت  زا  سیخ  تاملک  اب  نتشون 

.تسا مک  مرادرب ، وت  تبرغ  نتشون  يارب  مه  ار  اهایرد  بآ  همه  رگا 

یجیهم هبادوس  تشت /  رد  هراپ  هراپ  رگج 

تشت رد  هراپ  هراپ  رگج 

یجیهم هبادوس 

ماجنارـس يرابدرب ، ربص و  يرمع  زا  سپ  دوب ، ناتـسرپ  بش  ياه  مشچ  راخ  هک  رهم  لازیال  دیـشروخ  نیمز ، يور  رب  دنوادخ  همادا 
ورف تشت  رد  دـش و  ناشفـشتآ  درک و  ناروف  شروبـص  هشیمه  رجنح  زا  یبتجم  رگج  ياـه  هراـپ  یتـقو  .دـش  راـتفرگ  یعفا  مخز  هب 

مولظم نوخ  نآ  رد  البرک  زاغآ  دز و  یم  جوم  موصعم ، ياه  هراـپ  هراـپ  نآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لد  نوخ  تخیر ،
.تسب یم  هفطن 

، یبتجم هرجنح  زا  البرک ، يراج  هشیمه  ياه  نوخ  كانـشطع و  ياه  بل  زاغآ  ییاروشاع ، موسرمان  ياه  متـس  اه و  هنتف  همه  زاغآ 
.دش يراج  وا  هدش  باریس  رهز  ماج  هب  ياه  بل  زا 

هداز حیبذ  هرطاف  / قیاقش رگج  هراپ 

...تشادن مشچ  هنامز 

.تسب رمک  تقیقح  غارچ  نآ  نتشک  هب  نینچ ، نیا  هک  تشادن  ار  مارآ  رهم  نآ  ندید  مشچ  هنامز ،

میرک هب  .دز  یم  جوم  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، هنیس  رد  هک  دوب  یشناد  سونایقا  نآ  مامت  ثراو  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح 
.دوب هدرتسگ  نادنمزاین  يور  هب  وا ، ماعطا  مارکا و  هرفس  هشیمه  تشاد و  ترهش  تیب  لها 

.دنام یمن  بیصن  یب  وا ، رهم  مرک و  بلط  رد  يا  هدنیوج  چیه  تشگ و  یمنزاب  دیماان  وا  هاگرد  زا  يزاین  تسد  چیه 

.دیسر ییاورماک  هب  دز ، وا  تبحم  ناماد  رد  تسد  هکره 

غاد رد  دـشاپ و  یم  شنامدرم  يور  رـس و  رب  گرم  رتسکاخ  ییاشگب ، هک  لد  مشچ  .تسا  ملاع  هدز  مغ  ِبلق  اـه ، بش  نیا  هنیدـم 
.دشارخ یم  ار  ساسحا  هدزمغ  يور  بوبحم ، نارجه 
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يانگنت رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قارف  رد  هاگره  هک  دـنک  يا  هنیـس  زار  مه  ار  وت  ات  ینزب  قرو  ار  شتبرغ  يونثم  شاک 
! دییوب یم  مالسلا  هیلع  نسح  شناج  هراپ  یتشهب  میمش  زا  ار  هدرک  رفس  رای  رطع  دنام ، یم  سوبحم  راگزور  بوشآرپ 

یم شا  هتفر  جارعم  ياهاپ  يور  رب  ار  شا  ینامـسآ  هناحیر  ود  ربماـیپ ، هک  دوب  هدـید  شمدرم  هدز  تلفغ  نامـشچ  هچیرد  زا  اـهراب 
.دسوب یم  دیوب و  یم  ار  ادخ  تشهب  ياه  لگ  هک  ییوگ  تشاذگ ؛ یم  ناشیاه  بل  هچنغ  رب  ار  دوخ  كرابم  نابل  دناشن و 

یباداش و هدـنام و  ریحتم  شا  هتخوس  لد  قیاقـش  مادـک  رگج  ياـه  هراـپ  رد  هک  یناد  یم  يا ، هداد  شا  هنیـس  ياـه  غاد  هب  لد  رگا 
.تسا هداد  او  وا  بیرغ  دنزرف  مادک  یسک  یب  ییاهنت و  هب  ار  ربمایپ  روضح  ياهزور  هوکش 

تـشپ رب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ارهز و  نت  هراپ  هک  درب  دهاوخ  يراهبرپ  ياه  لاس  ات  هرـسکی  ار  وت  يریگب ، هک  ار  اه  کشا  در  بشما ،
هک دش  یم  ینالوط  نآ  تهج  هب  شربمایپ ، هدجـس  هک  دناد  یم  ادخ  تسـشن و  یم  تدابع ، بارحم  رد  نایملاع  فرـشا  هدش  ات  ود 

.ددرگ هدرزآ  نامسآ  لها  هنادرد  ادابم 

ناناوج هراتس  کت  دنا ، هدمآ  هک  یناگتشرف  لیخ  تسا ؛ کئالم  نشور  ياه  لاب  يدیپس  نابزیم  حبص ، ات  هنیدم  ياه  کلپ  بشما ،
.دننک دصر  نیمز ، ناتسد  يور  رب  ار  تشهب 

دیشروخ نادناخ  اب  ینمشد 

نادناخ هنیک  رذب  نایفـس ، لآ  تموکح  یلاشوپ  رادتقا  راگزور  رد  .دوب  هدولآ  ار  ماش  ياوه  نایوما ، هایـس  تاعیاش  هدننکروک  رابغ 
ینادناخ چیه  اب  مدرم ، زا  یهورگ  هدروخ  بیرف  راکفا  هنیمز  سپ  رد  هک  دش  یم  هتشاک  مدرم  ياه  بلق  رد  نانچ  مالـسلا  هیلع  یلع 

.درکن ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  كاپ  لآ  هزادنا  هب 
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توکس ربص و  خلت  ياه  هعرج 

دوخ ییاراد  همه  هک  یمیرک  دوب ؛ هدیسرن  ماش  لها  شوگ  هب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  میرک  تواخـس  تیاور  زور ، نآ  ات  نیقی ، هب 
تـسیب هک  ار  ییاه  ماگ  نامیا  ربخ  يدصاق ، چیه  زور ، نآ  ات  کش  یب  .داد  یم  هقدص  ادخ  هار  رد  ار  یمین  درک و  یم  مین  ود  هب  ار 
نادـناخ هناراک  بیرف  ياه  يزاسربخ  لهج  رد  هدـیچیپ  ار  مدرم  دوجو  ماما ، .دوب  هدرواین  ناشیارب  دنتفاتـش  جـح  هب  هدایپ  راب  جـنپ  و 

هب توکس ، ربص و  خلت  ياه  هعرج  ندرب  ورف  اب  اهنت  دوب ، هدرتسگ  مالـسا  تما  رب  يوما ، موش  هاگتـسد  هک  يرات  بش  .دید  یم  هیما 
.دیسر یم  زور  ییانشور 

ناشیا رمع  ياه  لاس  یلو  تشاد ؛ هاگن  نوصم  هیواعم  ریوزترپ  هناقفانم و  ياهدنفرت  رطخ  زا  ار  نیملسم  مالـسا و  یبتجم ، ماما  حلص 
.درک دردرپ  تخس و  ناقفانم ، نالهاج و  ياه  هیانک  نعط و  مخز  توغاط و  تموکح  اب  ارادم  جنر  رد  ار 

دزرل یم  نیمز  هتفرگ و  نامسآ ،

زغم ات  خزود  شتآ  بیهل  تسا ! یـسحن  زور  هچ  .دـشن  رود  شنهذ  زا  ماما ، تروص  ینابرهم  درک ، هچره  .دزرل  یم  نز  ياه  تسد 
دوخ ناوت  یمن  هن ! یلو  دوب ! نیا  شریدقت  دیاش  .دوب  هداد  شتـسد  هب  ار  دولآرهز  تبرـش  سیلبا ، دوخ  ًامتح  .دشک  یم  هنابز  شرس 

، دـیزی خاک  گنراگنر  هسوسو  .تخوس  دـهاوخ  نامـسآ  ناگتـشرف  ياهرپ  نآ ، مره  زا  هک  تسا  تنایخ  ياـه  هلعـش  .داد  بیرف  ار 
رد ًالـصا  موش  مان  نیا  شاک  دوبن ! هدـعج  مماـن  شاـک   » .دزرل یم  نز  ياـه  تسد  .تسا  هدرک  ینادـنز  سوه ، راـصح  رد  ار  شلد 

ناطیش دوخ  ًامتح  هیواعم ، نیا  .دیـصقر  یم  شنهذ  هدرپ  رد  هیواعم ، هناکریز  هدعو  دوب »! هدماین  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  میرک  ریدقت 
.دزرل یم  نز  ياه  تسد  .تسا 

همه هشیمه ، لثم  .دنک  یم  رت  نیگنس  ار  شا  یگدنمرش  راب  شنابرهم ، هاگن  دراذگ ، یم  ماما  ناتسد  رد  هک  ار  تبرش 

دور یم  مهرد  نامسآ  هرهچ  .درب  یم  ورف  هعرج  هعرج  ار  رهز  ماج  .دوب  هتفرگ  توکـس  هزور  شیاه ، بل  زاب  تسناد و  یم  ار  زیچ 
.دزرل یم  باذع  ياه  هیاس  موجه  زا  هک  تسا  نز  بلق  راب  نیا  .دروآ  یم  درد  هب  ار  نیمز  بلق  يدولآرهز  شزوس  و 
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همان تنامض 

زا يا  هشوگ  رد  تفـص ، نآ  هک  تسا  هدـش  هرهـش  مدرم  ياه  ناـبز  رـس  رب  نآ  تهج  هب  رون ، ناـماما  زا  کـی  ره  بقل  دـنیوگ  یم 
زا یکی  یلجت  روهظ و  هنیآ  ناـشیا ، زا  کـی  ره  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  یلو  تسا ؛ هدـش  ناـیع  رتشیب  مدرم  مشچ  رد  ماـما ، یگدـنز 

.تسا هدوب  یهلا  رامش  یب  تافص 

.دنام یم  ادخ  ریخرپ  ناتسد  هب  مالسلا  هیلع  نسح  دنوادخ و  تلادع  هب  مالسلا ، هیلع  یلع 

دوب و نسح  .دوب  شا  هدیدنـسپ  شنم  يراوگرزب و  اب  هارمه  ندوشخب  دوبن ؛ ادخ  هار  رد  شـشخب  هقدص و  اهنت  یبتجم ، ماما  تمارک 
نم دنکن ، روطخ  ادخ  يدونـشخ  زج  ییاوه  شلد  رد  هک  یـسک  : » دومرف یم  .ریخ  ییابیز و  زا  هدنکآ  شا ، یگدنز  ياه  هولج  همه 
چیه تسا و  تیب  لها  میرک  هک  تسا  يدرم  گرزب  تنامـض  نیا  و  دنک » یم  باجتـسم  ار  شیاعد  دـنوادخ ، هک  منک  یم  تنامض 

.دنام یمن  هرهب  یب  وا  تمارک  يایرد  زا  یتسد  یهت 

: سیونریز

درز شکرابم  يور  دیزرل و  یم  شندب  وا  تیشخ  فوخ و  زا  دوبعم ، هاگشیپ  رد  زامن ، ماگنه  هک  يراوگرزب  ماما  رب  دنوادخ  دورد 
! تشگ یم 

هب ار  ناقفانم  نعط  هیانک و  هیواعم و  یتوغاط  تموکح  اب  حلص  یخلت  ادخ ، نید  تاجن  يارب  هک  يروبص  ماما  رب  ادخ  دورد  مالس و 
! دیرخ ناج 

! دوب اهنت  مولظم و  زین  دوخ  هناخ  رد  هک  یبیرغ  ماما  رب  دنوادخ  دورد 

! داب تیلست  وا  يراوگرزب  تمارک و  يایرد  ناگنشت  رب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش 

يدابآ تمه  همطاف  تشهب / ! ناناوجدیس  ظفاحادخ ،

! تشهب ناناوجدیس  ظفاحادخ ،

يدابآ تمه  همطاف 

! تشهب ناناوج  دیس  يا  تواخس ، ردپ  يا  ظفاحادخ 

.دیشچ دهاوخن  ار  یگدنمرش  سگ  معط  یتسه ، وت  ات  دنتسناد  یم  هک  یناردپ  دیما  يدوب ؛ یلاخ  ياه  تسد  دیما  وت ،
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ادخ شتآ  هک  یناطیش  سیق ؛ نب  ثعـشا  فلخان  رتخد  هدعج ، يارب  یتح  دوب ؛ ییاریذپ  يایهم  هشیمه  تمرک ، ناوخ  نامیرک ! دیس 
.دیرخ هیواعم  رازاب  زا  مهرد ، رازه  دص  ياهب  هب  ار 

معیقب نم 

ادخ قلخ  نیرتدـنم  تواخـس  هراپ  هراپ  رگج  نابزیم  لاس 50 ، رفص  زور 28  رد  دوب  هدـمآ  مریدـقت  رد  هک  یتشت  نامه  متـشت ؛ نم 
شا « َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » همزمز دینش  دوب و  دهاش  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يور  يدرز  نیبج و  كاپ  قرع  هک  یتشت  مشاب ؛

یلئاس تسد  زگره  هک  یمیرک  يراپس  كاخ  هب  يارب  دنتفاکش  یم  ار  ما  هنیس  کئالم ، هک  تشهب  زا  ینیمز  هعطق  معیقب ! نم  ...ار و 
.دشاب هدرک  شنامهیم  ینان  همقل  ای  یمهرد  هب  هکنآ  رگم  درکن ؛ در  ار 

...دنیوا رادماو  تمارک  ششخب و  هک  متسه  یسک  نابزیم  نم 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1385  29

رفص 1428  30

Mar.2007.20

عراز هبوبحم  / قح راوتسا  نصح 

ثراو نیمتـشه  يا  تیالو ! دـیحوت و  نایم  تسا  یبیرغ  طابترا  هچ  نیا  .قح  راوتـسا  نصح  وت  تسوت و  نصح  هّللا ، الا  هلا  هملک ال 
ار و وـت  تقیقح  هک  دوـش  یم  تفاـی  دـنوادخ  ياـهانتیال  تقلخ  رد  فرح ، مادـک  هملک ، مادـک  هیآ ، مادـک  نآرق ! هعرزم  رد  ادـخ 

ادیپ اسفناو ، يارحـص  نیا  رد  یلدوهآ ، مادک  دنوادخ ! تمارک  ینابرهم و  هصالخ  يا  دـشاب !؟ هدزن  دایرف  ار  تا  ینامـسآ  نادـناخ 
!؟ یشاب هدرکن  شتنامض  اهالب  دایص  زا  وت  هک  دوش  یم 

یتسناد یم  تدوخ  طقف 

زا دوب ؛ هدرک  رپ  ار  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  هناکدوک  هاگن  هک  یناشیرپ  مغ  نآ  زا  ریگلد ؛ بورغ  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  لاس  ود  طقف 
.دوب هتخاس  همیسآ  ار  تمرح  نارتخد  نانز و  ناج  هک  یبارطضا  نآ 
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: ار هنابیرغ  هلمج  نیرت  هدـنزوس  یتفگ  یتفگ ؛ و  یفرح ... ؛ یـشرافس ، یتحیـصن ، یتفگ ؛ یم  يزیچ  دـیاب  وت  دوب و  رخآ  ياه  هظحل 
«. تشگ مهاوخن  زاب  رفس  نیا  زا  هک  دییرگب  نم  يارب  »

رد ار  وت  دوجو  نومأم ، هک  یتشاد  یهاگآ  تدوخ  طقف  .دسر  یم  يدوز  هب  يزور  نینچ  هک  یتسناد  یم  تدوخ  طقف  سوت ! رفاسم 
.تسافلخ و یتوغاط  ياه  تنایخ  هیجوت  يارب  يا  هناـهب  يدـهع ، تیـالو  هک  یتسناد  یم  تدوخ  طـقف  .دروآ  یمن  باـت  نیمز  نیا 
؛ تفرگ دهاوخ  يرت  هریت  ناهنپ و  هولج  هظحل  ره  نانآ ، یناطیش  ياهرکم  هک  يدوب  ور  هبور  تیعقاو  نیا  اب  حوضو ، هب  تدوخ  اهنت 

! يدناوخ یم  نتسیرگ  هب  رفس ، نیا  رد  ار  ناهج  دیاب  سپ 

دوب نومأم  خاک  وت ، يالبرک 

، روگنا ياه  هناد  .تسا  يراک  هبت  خاک  نیمه  وت ، يـالبرک  هک  یناد  یم  بوخ  هچ  وت  .دـنأوت  تبرغ  ناوخ  هیثرم  روگنا ، ياـه  هناد 
شزرا هک  نومأم  تلذ  هب  ناسنا ، تراقح  هب  يدنخبل  ینز ؛ یم  دنخبل  اهنت  وت  دنـشاب و  وت  هدنـشک  يراذگن  هک  دنهد  یم  تدنگوس 

.وت راکنا  تسا و  نومأم  رارصا  .تسا  هدرکن  مامشتسا  يا  هعرج  ار  وت  ياهانتیال 

يادـنلب هب  تسا ، يدایرف  نآ  سپ  رد  و  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تدـج  تبرغ  هب  یتوکـس  وت ؛ توکـس  تسوا و  دـیدهت  کنیا ، و 
.دوهش نادواج  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دایرف 

يدابآ شطع ؛ و  رتوبک ، هتسد  کی 

يدالوف هرجنپ  لد و  ریسفت 

تسا هداتفا  لد  نابز  رب  وت  مسا  زاب 

يدازردام نونج  نیمه  مییام و 

يرب یم  لباقم  زا  ار  ناوراک 

يرب یم  لزنم  هب  لزنم  ار  قشع 

تا یمتشه  ناشکهک  مشچ  ود  اب 

يرب یم  لد  ناوهآ  مامت  زا 

دش مگ  لد  مامت  تقشع ، شتآ  نایم 

دش مدرم  خلت  ياه  نابز  مخز  شوگ ، و 

یمغ لایخ  زا  هدنکآ  لد  رب  دورد 
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دش مالسلا  هیلع  متشه  ماما  لصو  دوخ و  زا  هدنک  هک 
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نایلیلخ يدهم  نابرهم /  رای 

نابرهم رای 

نایلیلخ يدهم 

مادـک ناویا »  » رد میدز ، یم  راز  حیرـض »  » نیمادـک ياپ  میدرک ؟ یم  هچ  ناماه  تبرغ  هوبنا  اب  دوبن ، انـشآ » بیرغ   » نآ رگا  یتسار ،
؟ دیاشگب ناماه  لد  راک  زا  هرگ  تسناوت  یم  هرجنپ »  » مادک میتسشن و  یم  اشامت  هب  ار  ینابرهم  هنییآ » »

.دیشخب یم  امرگ  تیالو »  » دیشروخ اب  ار  ناماه  لد  دناشن و  یم  ناماه  بلق  ریوک  رد  ار  دیحوت »  » لاهن یسک  هچ  دوبن ، وا  رگا 

شاف نام  يارب  ار  یهلا  نیتسار  هاگهانپ »  » هب دورو  زار  ثراو »  » نیمادک درک ، یمن  لوزن  روباشین »  » نیمز رب  وا  ینامسآ  جدوه »  » رگا
؟ درک یم 

...میتخومآ وت  زا  ام 

! بیرغ يانشآ  يا 

هک ناس  نآ  یتخات ؛ یم  نادان  شناد  ياه  هناهب  رب  تیاه ، جاجتحا  قطنم  اب  یتخاـس و  یم  يراـج  تناـبز  رب  ار  راـگدرورپ  تاـملک 
(1) .دنتسناد یمن  وت  زا  رتاناد  نیمز ، يور  رد  ار  یسک  زین  تنانمشد  یتح 

طقف دنامب و  ناهنپ  تیاه  تواخـس  ات  يدناشوپ ، یم  خر  نانآ  زا  دنچ  ره  دنتخود ؛ یم  تنابرهم  ناتـسد  رب  هدید  ناگدنام » هار  رد  »
ناتـسد یهت  هرهچ  رد  ار  نتـساوخ  ِتلذ  ندـید و  ار  ادـخ  اهنت  ندـیرب ، لد  ایند  زا  ندیـشخب ، ناس  نیا  تساـبیز  هچ  .دـنادب و  ادـخ 

! ندیدن

هب تلیـضف »  » هک مینادـب  ام  اـت  ناـشنابرهم ؛ راـی  هتـسویپ  يدوب و  ناـشنابزمه  لدـمه و  هراـمه  هک  ناتـسدریز ؛ ربارب  رد  تا  « ینتورف »
یمرب هراومه  ار  نادنمزاین  تجاح  هک  نآ  هچ  یگدنب ؛ نییآ  میتخومآ ؛ یگدنز  سرد  وت  زا  ام  راعش !»  » و راتفگ »  » هن تسا ، رادرک » »

راتفگ يدروآ و 

ص:110

ص موصعم ، هدراهچ  یناگدـنز  ك.ر : .ِضرَالا ؛» ِهجَو  یلَع  ِلُجَّرلا  اذـه  ْنِم  َلَْضفَا  ًادَـحَا  ُمَلْعَا  ام  : » نومأم زا  يراتفگ  هب  هراشا  - . 1
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.یتفگ یمن  نخس  هناروسج  سک  چیه  اب  یتفشآ و  یمنرب  زگره  نابرهم  راگدرورپ  ناگدیرفآ  رب  .يدرک  یمن  عطق  ار  مدرم 

متشهب هلبق 

! متشه هلبق  يا 

.تسا تعاس  زور و  تشه  هام و  تشه  لاس و  تشه 

امش نامشچ  يابیز  زا  مزاس  یم  لزغ  یه 

هدش يراج  اه  مشچ  نامسآ  زا  دور ، تشه 

(1) امش ناسحا  سونایقا  هب  ددنویپب  ات 

، رشح حبص  هک  میزیر  یم  کشا  هاکناج ، یتبیـصم  رب  مینز و  یم  دنویپ  وت  هاگن  هب  ار  نامیادص  ناقـشاع ، دهـشم »  » رد زور ، ره  ام ،
(2) .اجرباپ تسا و  میقم  اه  لد  رد 

نایشآ تمرح  هشوگ  رد  بیرغ ، يرتوبک  نوچمه  میچوک و  یم  تنشور  هاگن  ناویا  ياه  هچوک  هب  رحس  ره  ام ،

.میناکت یم  نام  یمخز  هتسخ و  ياه  هناش  زا  مغ  رابغ  مینانک و  هیوم  تبیرغ  ربق  راس  هیاس  رد  زور  ره  ام ، .مینک  یم 

دمحم لآ  ياضر 

هدنیاپ هتسویپ  نید ، دیـشروخ  اما  دنراد ؛ او  فوسک  هب  ار  ناسارخ  باتفآ  ات  دنتخیر ، روگنا  رد  شیوخ  يافج  رهز  ناروکبـش ، و  ... 
رازه ...و  دنیارس  یم  يوضر  بتکم  رد  ار  قالخا  بدا و  رعـش  مه  زونه  یعیـش ، فراعم  ناگتفیـش  .هدنبات  هرامه  ادخ ، رون  تسا و 

ار ادخ  ياضر  طقف  دیشخب و  ام  رب  تیالو »  » تمعن هک  ومه  دنیاس ؛ یم  وا  سدق  ناتسآ  رب  رس  دیشروخ ، رازه 

ص:111

.رورسم بنیز  زا : تناما  - . 1
: راگنب ار  نآ  راگدای ! هب  میوگ  یم  يرعـش  زین  نم  لبعد ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ...ِهَبیـصُم » نِم  اَهل  اَی  سوُِطب  ٍربَق  َو  - . » 2
! هن .تساجرباپ  تمایق  زور  ات  اـه  مغ  نیا  .دـنا  هدرک  هراـپ  هراـپ  ار  شلد  اـه  هصغ  .تسا  سوت  رد  هک  يربق  يارب  نک  هیرگ  همطاـف !

ص 33. يرولا ، مالعا  ك.ر : ...دیادز  یم  ار  تیب  لها  ياه  هودنا  همه  هک  جعدمحم  لآ  مئاق  مایق  ات  هکلب 
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یتمعن اتیزر  داشرهوگ /  لحاس  ام : رارق 

: دومرف ار  ام  ...دوب و  دمحم  لآ  ياضر  .دیبلط  یم 

؛» ِهَمایِقلا َمْوَی  ِِهْبلَق  ْنَع    ُ هّللا َجَّرَف  ٍنِمُؤم ، ْنِم  َجَّرَف  ْنَم  »

دیارس ار  یکین »  » رعش سک  نآ  ره 

دیادز اهرطاخ  یهودنا ز  و 

تمایق زور  رد  زین  شیادخ 

دیاشگ یم  شیاهراک  زا  هرگ 

يدابآدوواد هموصعم  / ناسارخ بیرغ  يادص 

.تسا هتسشن  هیوم  هب  ار  تسدقم  ياه  ماگ  نیرخآ  سوت ، ياه  هچوک  .تسادیپ  تتیمولظم  ناشن  نم ، ياهروگنا  مشچ  رد 

ینازخ ار  تا  يدـبا  ياه  هخاش  هک  يروانت  لخن  نآ  اه ، چـپ  چـپ  اهدایرف و  ماجنارـس  یب  يوهایه  رد  یناـسارخ  بیرغ  يادـص  وت ،
.تسین

نینط هک  یتسه  يرارق  یب  یمخز و  ياه  لد  شمارآ  وت  .دنوش  یم  متخ  تا  هدیسر  دیشروخ  هب  ياه  هتسدلگ  هب  رون ، ياه  نابایخ 
.دنمزاین میاوت و  دنموزرآ  تخس  هک  نک ؛ نامهاگن  اه  یبآ  يوس  نآ  زا  .دچیپ  یم  تحیرض  ناج  رد  ناشیاه ، هلان 

دش شوماخ  غارچ ، نیمتشه 

! تساخرب نتشک  هب  ار  غارچ  نیمتشه  هک  كانمهس  بش  نآ  رب  نیرفن 

ار تدنلب  ياهرپ  نامـسآ ، هک  تساه  نرق  الاح  یتفر ! يداد و  حیجرت  اه  هلیم  نادـنوادخ  یگدـنب  هب  ار  زاورپ  هکنآ  يا  گرزب ! يا 
.دنک یم  ریثکت 

رب کیرات ، ياه  هفیلخ  هک  یتقو  یتسـشن ؛ ریـسفت  هب  ار  تبرغ  يابفلا  وت ، .دزیخ  یمرب  وت  ناسارخ  قرـشم  زا  باتفآ ، هک  تساه  نرق 
.دندوب هتسشن  ههقهق  هب  دادیب ، دنسم 

.دنا هتسب  رمک  تا  هشیمه  ساکعنا  هب  نیمز  ياه  هوک  هک  يدایرف ، نآ  وت 
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! اه تسد  نآ  رب  نیرفن 

دولآرهز يال  هبال  زا  ار  گرم  ياه  هدنخ  يدینـش  یم  ینـشور  هب  هک  مناد  یم  .روگنا  کیرات  هاگداعیم  هب  يدـش  هدـناوخ  ارف  و  ... 
هراقن ناماهرـس  رد  تتبرغ  هک  تساه  لاس  الاح  .دش  هتـسب  رون  رب  رهـش ، ياه  هچیرد  ناهگان  يدیـشون ، هک  ار  رهز  ماج  .اه  هشوخ 

تنارکوش هرفس  رب  نانآ  يدوب و  هتفر  قشع  تیالو  هب  وت  .دنیآ  یم  هلغلغ  هب  ار  تیارس  نحـص و  هوکـش  ناهج ، نارتوبک  دنز و  یم 
.دندناشن

! دیشک ریشمش  هب  درمناوجان ، ياه  هچوک  سپ  رد  ار  تباتفآ  داد و  تیاضر  ترگج  ندنازوس  هب  هک  اه  تسد  نآ  رب  نیرفن 

یتمعن اتیزر  داشرهوگ /  لحاس  ام : رارق 

داشرهوگ لحاس  ام : رارق 

یتمعن اتیزر 

رزخ و يایرد  ياه  هرانک  رد  راـب  کـی  دوب ؛ هدرک  يور  شیپ  یکـشخ  تمـس  هب  اـیرد  راـب  ود  مدـمآ ، یم  وت  تمـس  هب  هک  هار  رد 
لحاس ام  رارق  موش ، مگ  ایند  ياجره  دعب ، هب  نیا  زا  .فارطا  ياه  نابایخ  تمس  هب  وت ، نحص  يرگید 

بانط بانط  وت ، هتـسدلگ  تخرد  هک  اـج  نآ  ادـخ ؛ یبآ  ياـه  مشچ  يور  هبور  مرح ، رود  تیعمج  يزاـب  بآ  زا  دـعب  داـشرهوگ ؛
.هتفخ ياهریگ  نیمز  تمس  هب  دالوف ، هرجنپ  زا  تسا ، هدرک  هشیر 

؟ دنا هدیرفآ  هانپرس  لکش  هب  ار  تشه  ددع  ارچ 

اهنت میا ، هتـسشن  نیمک  هچ  ره  هک  ام  .دـنا  هدـید  اهرب  رود و  نآ  ار  وت  دـنتفگ  یم  مه  هب  هراتـس  یب  ياه  لته  یلاـها  وت ، يور  هبور 
.دنا هدز  هراقن  ار  ناملد  ییاوسر  اه  بورغ 

تدبنگ زا  زور ، ره  ات  دنهد  یم  رتوبک  تشگرب  تفر و  ياه  تیلب  اج  نآ  .دنا  هدیرفآ  هانپرس  لکش  هب  ار  تشه  ددع  تسین  هدوهیب 
، دننک یم  هراشا  ار  زاورپ  یگنر  ياهرپ  وت ، ماّدخ  اج  ره  الاح  .دنور  ورف  اعد  قامعا  هب  دنوش و  هدـیعلب  اه  قاور  زاب  ناهد  تمـس  هب 

.تسا جرف  نوتس  نآ  هب  نوتس  نیا  زا  .مرپ  یم 
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یتمعن اتیزر  وهآ /  ساسحا 

وهآ ساسحا 

یتمعن اتیزر 

منک یم  وراج  بآ و  تطایح  بش  ره  ملد  رد 

منک یم  وب  ار  وت  مدنب ، یم  هک  ار  میاه  مشچ 

مدش يراکالط  وت  نحص  يور  مدید  باوخ 

منک یم  وهآ  ساسحا  يدرگ و  یم  منماض 

تا هناخاقس  فرظ  نایم  تسد  نآ  لثم 

منک یم  ور  وت  شیپ  ار  مشهاوخ  ياه  تسد 

تدبنگ شقن  ياه  یبآ  يور  مدید  باوخ 

منک یم  وتسرپ  ار  لد  هناد  تعکر ، ود  اب 

دسر یم  متسد  يور  هدایپ  ياپ  نامسآ 

منک یم  وا  زا  تبحص  یتقو  هیرگ  اب  بل  ریز 

بیرغ ياشامت  يا  میانشآ  يا  یتسیک 

منک یم  وخ  نم  وت  اب  اهنت  وت  اب  اهنت  وت  اب 

رورسم بنیز  / وهآ تبرغ 

امش ناتسد  هب  بشما  مهد  یم  لگ  دبس  کی 

امش ناماد  هب  ار  میاه  تسد  مراپس  یم 

هلصاف بیرغ  تهب  رد  دندنام  اه  هداج 

امش ناویا  هودنا  رد  هدناماو  اه  مشچ 
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دادن خر  یقافتا  بشما  زاورپ ، نیمتشه 

ص:114
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امش ناشیرپ  دش ، ناشیرپ  دش ، ناشیرپ  لد ،

تسا تعاس  زور و  تشه  هام و  تشه  لاس و  تشه 

امش نامشچ  يابیز  زا  مزاس  یم  لزغ  یِه 

هدش يراج  اه  مشچ  نامسآ  زا  دور  تشه 

امش ناسحا  سونایقا  هب  ددنویپب  ات 

زونه مرادیب  و  بشما ، مشک  یم  وهآ  تشه 

امش ناماد  ...زاب  ...رتوبک  وهآ ، ِتبرغ 

ص:115
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تفن تعنص  ندش  یلم  زور 

يدمحم سابع  / اهورس زا  رتزارفارس 

.دننک یم  هاگن  نم  هب  اه  هراتس  همه  بشما ،

.دنناوخ یم  زاوآ  نم  يارب  اه  هتشرف  همه  بشما ،

.دنیشنب مناتشگنارس  يور  دناوت  یم  هام  مرتگرزب و  نامسآ  زا  بشما ،

! دننم ناریح  ایند ، ياه  مشچ  همه  هک  متخبشوخ  ردقچ 

هخاش دنک  یمن  سوه  يا  هناگیب  داب  چیه  رگید  .ما  هداتسیا  اهورس  مامت  زا  رتزارفارس  میاس و  یم  نامسآ  هب  رـس  اه ، هدنرپ  همه  لثم 
.دنک ینازخ  ار  ام  لالقتسا  يراهب  ياه 

لالقتسا رطع 

ياشامت هب  ار  اه  میـسن  همه  هک  مهاوخ  یم  .مناوخ  یم  متمظع  ياشامت  ینامهم  هب  ار  اه  هچوک  مراذـگ و  یم  زاب  ار  اـه  هرجنپ  همه 
همه رب  ار  مندوب  یناریا  لالقتـسا و  يدازآ و  رطع  ات  مسیون  یم  اـهربا  همه  رب  ار  ما  يزیتس  هناـگیب  رابکتـسا و  .مناوخب  ما  يدـنلبرس 
هنخر ام  يراوتـسا  ناوختـسا  رد  یناتـسمز  چـیه  رگید  .درپس  دـنهاوخ  رطاخ  هب  اه  ناتـسمز  همه  ار  راهب  نیا  .دـننک  ریثکت  اـه  هرجنپ 

ام ياه  سوناف  رد  طقف  ام  تفن  .تسا  هدش  دبا  ات  ياهراهب  هنایشآ  ام ، لد  .درک  دهاوخن 
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ياهراهب درک و  روراب  ار  لالقتـسا  ياه  هفوکـش  تفن ، ندـش  یلم  رطع  .دـشاب  نشور  زور  نوچ  نامدـیما  قاتا  هشیمه  اـت  دـنام  یم 
.رپرپ ار  ینمشد 

زورما زورید و 

هب ییافوکـش و  دـشر و  رد  ار  ناـمراختفا  تزع و  يدنلبرـس و  زورما ، مـیدرک و  یباـتفآ  تـفن  تعنـص  ندرک  یلم  اـب  ار  ناـمزورید 
یم الاب  لالقتسا  يدنلبرـس و  ناکلپ  زا  هنامداش  زور ، ره  ام  .تشاذگ  میهاوخ  اشامت  هب  يا ، هتـسه  يروآ  نف  زیمآ  حلـص  يریگراک 

یناهج رابکتسا  هب  ام  يدامتعا  یب  هنیآ  ناهج ، نامولظم  هآ  .دنتـسه  ام  یناهج  حلـص  یهاوخ  نامرآ  روآ  مایپ  نارتوبک ، همه  .میور 
.دننک عنم  ندیشک  سفن  زا  ار  ام  دنهاوخ  یم  زورما  دنربب و  امغی  هب  ار  ام  تفن  دنتساوخ  یم  زورید  .تسا 

میرذگ یمن  نامقح  زا 

نامـسآ هب  هک  میتسه  یناتخرد  ام  .مینک  نشور  ناهج  کیرات  ياه  هچوک  رد  ار  شوماخ  ياه  هراتـس  همه  هک  دمآ  دـهاوخ  يزور 
ار اهداب  نت  ات  دـنا  هداتـسیا  اه  هلال  همه  .دـهد  یم  نامـسآ  يوب  كاخ ، نیا  .میراد  كاخ  رد  هشیر  دـنچره  نیمز ؛ ات  میرت  کیدزن 
ام .يا  هتسه  يژرنا  هچ  دشاب ، تفن  هچ  مینیشن ؛ یمن  بقع  یمدق  دشاب ، ام  قح  هک  اجک  ره  .میندش  قیاقـش  هدامآ  زونه  ام  .دننازرلب 

.مومسم ياهداب  هن  مینک ، یم  نییعت  نامدوخ  ار  نامندیشک  سفن  قح  هشیمه 

يریما نیسح  راهب /  رهش 

راهب رهش 

يریما نیسح 

تـشپ زا  ات  دوب  هتفگ  يدرم  شوگ  رد  زورونریم ، .تشادـن  ندـمآ  دـصق  راـهب ، اـما  دوب ؛ يراـج  ناتـسمز ، نارکوش  هعرج  نیـسپاو 
.تسین راهب  رهش  ناوید ، هطلس  راید  هک  تسناد  رهش  مرآ و  یمن  ناج  مراد و  یمنرب  ماگ  منیبن ، یتمه  مَلَع  ناترهش  ياه  هزاورد 
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دش تام  هایس ، هاش 

، یناشک یم  لاؤس  كاغم  هب  ار  هایـس  هرهم  اه ، شقن  يزاب  هدرپ  رد  هاـگ  تسا  زورما  روتاـینیم  زورید  هک  ییوگ  یم  تدوخ  اـب  هاـگ 
طقف یناهج  نیون  مظن  ات  ریپ  رامعتسا  زا  يا ، هتسه  يژرنا  میرحت  ات  تفن  لواپچ  زا  دیوگ : یم  هایس  هرهم 

!؟ تسا هدنام  هایس  هاش  ندش  تام  ات  هناخ  دنچ  مسرپ  یم  نم  مسرپ و  یم  نم  تسه و  هلصاف  هناخ  دنچ 

نارایع

.دوب هتسکش  ولگ  رد  اه  ضغب  ینامز ،

.تسا رهش  نامدرم  یهاگآ  هزادنا  هب  ملع  تفن ، نوخ و  قرف  .تشاد  هشیش  هب  ار  رهش  نوخ  رابکتسا ، ینامز 

رمک رب  هنشد  زورما ، دش و  يراج  هرابود  نطو ، داصتقا  ياه  گر  رد  نوخ  ات  دنتسب  تمه  رمک  رب  ناج  هنشد  رایع ، یموق  زور ، نآ 
! درم یلع  ای  سپ  تسا ؛ تسایس  ملع  نارایع 

يدازآ يرادیب و 

باوخ .تسین  ناگدولآ  باوخ  نآ  زا  لالقتسا ، و  تسا ؛ تلفغ  بورغ و  لصف  تسا ، ناسنا  یناتسمز  باوخ  لصف  رامعتـسا ، لصف 
نید تفرعم  نایقاس  يادن  اب  هک  هاگ  نآ  .تسین  يرایبآ  یبآ و  نید ، نادرم  نید و  زج  تاداع ، هنـشت  نابایب  رد  دیاب و  یبآ  ار  هدولآ 

.میدنام نارگید  دوخ و  دنب  رد  میداد ، ایند  نامدرم  هب  لد  هک  هاگ  نآ  تسشن و  ام  هناش  رب  يدازآ  هرابود  میدش ، رادیب 

توق نامدرم و  يرادـیب  هب  ام ، هناخ  میتفگ ، هتـسب ؛ ناـیم  هب  مدرم ، باوخ  سنج  زا  هک  دـالوف ، زا  هن  يریـشمش  رامعتـسا ، هک  میتفگ 
، میدش مایپ  میتفگ و  .دیآ  یمن  راهب  یناتـسمز ، باوخ  ناگتفخ  يارب  هک  دـیدنبن  ناتـسمز  نایاپ  هب  لد  میتفگ ، .دـش  هدـنز  شنادرم 

.میدش ناهج  نامدرم  يدازآ  زار  میتفگ و 

ص:118

هرامش 94 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید ینومزآ 

ناشنامکاح یتمه  یب  هک  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  یتلم  مان  بونج ، تفن  ياه  هاچ  .دیتماقتسا  يزوریپ و  هتسجخ  ياهزور  نادرم  امش 
.دندیرخ دوخ  تمه  هب  ار 

نامسآ تسا  یتدم  دنیب و  یم  امش  يارب  ار  دوخ  تسکـش  ياه  کشا  باوخ  نمـشد ، تسا  یتدم  دیرورـس و  هشیمه  نامدرم  امش 
.تسامش يارب  يزوریپ  هک  دینک  عافد  دوخ  قح  زا  دییآرب و  اه  ماب  رب  هراتس ، ياشامت  هب  دمآرب ؛ رگید  يا  هراتس  ار  نالی  هلیبق 

هداز حیبذ  هرطاف  / راهب نیا  زا  شیپ 

كراـبمان موـقلح  رد  نهیم ، ياـه  نایرـش  زا  ار  تفن  هعرج  هعرج  اـت  دنتفاکـش  یم  ملظ  زیت  غـیت  هب  ار  جـیلخ  بـلق  اـه ، شک  تـفن 
.دنزیرب هناگیب  ياه  هناخراک 

ات هتفرگ  یبونج  ياقیرفآ  زا  شدـیلپ ، ياه  ماگ  هیاس  تفرگ و  یم  ملاع  رانک  هشوگ  رد  ار  نیمز  ياه  تورث  در  ریپ ، هابور  زیت  هماش 
.دش یم  هدیشک  دنه ، ناریا و 

، یـسیلگنا یناپمک  يزودنارز  هسیک  ات  دش  یم  رت  یلاخ  هک  دوب  اه  تلم  یلاخ  ياه  تسد  دنتخادنا ، یم  رگنل  هک  راب  ره  اه  یتشک 
تراسا و غوی  يدابآ ، رامعتسا و  گنر  بآ و  شوخ  مان  اب  هدمآرد ، شیم  سابل  هب  گرگ  .ددرگ  رت  هبرف  دادبتـسا ، لوغ  دنک و  داب 

.درشف یم  ناشیولگ  رب  ار  رقف  موش  هجنپ  دنکفا و  یم  اه  تلم  هدیمخ  تشپ  رب  یگدرب 

.دنتشاد نیطایش  یبلط  تعفنم  هساک  رد  تسد  دوخ ، هتخاب  دوخ  تموکح  يوت  رازه  رد  تردق ، تسس  نامکاح  نایم ، نیا  رد 

رقف و یخلت  تخیر ، یم  مدرم  هـقئاذ  رد  هـچنآ  دـش و  یم  ریزارـس  ناربکتـسم  یتسمرـس  هناـمیپ  رد  دیـشوج و  یم  تـفن  ياـه  هاـچ 
.دوب یگنسرگ 
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دوب هناهب  طقف  تفن ،

.داد یم  ار  زاغآ  کی  يراهب  توارط  دیون  دنفسا ، رخآ  ياهزور  سفن  هزات  باتفآ 

.دوب هدیسر  ییاهر  جوا  هب  اهزور  نیا  درک ، یم  دشر  تلم  حورجم  هنیس  سپ  رد  اه  لاس  هک  يدایرف  يادنلب 

رد جیلخ ، مشخ  .دندوب  هداتسیا  همه  متس ، تخـس  راگزور  رد  هدیکت  ياه  تماق  هدنام و  ولگ  رد  ياهدایرف  هدروخورف ، ياه  ضغب 
.دیشوج یم  شمدرم  ياه  مشچ 

.دش مدرم  یبلط  قح  همغن  ندوشگرپ  يوکس  تفن ، ياه  لکد 

؟ یلم هیامرس  نتفر  تراغ  هب  یک  ات  ندش ؟ هتشاگنا  زیچان  تراقح و  یک  ات 

.درک یم  يدازآ  دنلب  هار  يادف  ار  اه  ییاراخب  اه و  باون  دیاب  نطو  نیا  .دوب  نتساخرب  تقو 

.ناطیش نادنزرف  ترشع  طاسب  ندز  مهرب  يارب  دوب  هدرک  مزج  ار  دوخ  مزع  تلم ،

.هنامز شوگ  رد  یتلم  یهاوخ  لالقتسا  دایرف  كاوژپ  يارب  یسدقم  هناهب  دوب ؛ هناهب  اهنت  تفن ،

.دوب زاغآ  کی  هناهب  تفن ، .دبوکب  مهرد  ار  یگتسباو  تسس  ياه  لیدنق  تمه ، مرگ  ياه  تسد  هک  دوب  نآ  تقو 

نطو زورما  نادنزرف 

! دنا هداد  رس  ار  تا  ینادابآ  راختفا و  همغن  هک  نزب  هسوب  تنادنزرف  تمه  دنلب  یناشیپ  رب  زارفرس ! نریا  يا  هزاوآرپ ، نیمزرس  يا 

اهنت وت ، يدادادخ  تورث  ات  دنداهن  یلم  ینید و  تریغ  نادـیم  رد  اپ  ناسکرک ، هطلـس  موش  راگزور  رد  وت ، ناناوج  هک  يراد  دای  هب 
.دشاب تمدرم  نآ  زا 

میدقت ار  يا  هتـسه  زیمآ  حلـص  يروآ  نف  دوخ ، شالترپ  ناتـسد  اب  ات  دنا  هتـساخرب  یگداتـسیا ، ياه  لاس  نامه  نادـنزرف  زورما ، و 
.دننک تیادرف  نشور  نامسآ 

ياهرـس زا  ار  نارگ  تراغ  هنتفرپ  باوخ  هک  میتسه  ینامدرم  نشور ، لسن  ام  گنهرف ! ندمت و  دـهم  يا  ناریلد ، نیمزرـس  نهک  يا 
رد وت  مان  يدنلب  هب  میا  هتسب  رمک  دوبر و  ناشرگادوس 
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هدـنیآ ياـپ  هب  ار  تارذ  بلق  رد  مکارتـم  تمعن  یناریا ، روعـش  شوـه و  دادعتـسا و  يدادادـخ  تبهوـم  اـب  مـیا ، هدرک  مزع  و  اـیند !
.میراذگب تا  يزییاپ  ياهزور  ترسح  رد  ار  ریوزت  تردق و  يایند  عمط  مشچ  میزیرب و  تدیمارپ 

یناما مثیم  تسین /  یهار  نارتوبک  میرح  هب  ار  اه  غالک 

تسین یهار  نارتوبک  میرح  هب  ار  اه  غالک 

یناما مثیم 

دش دهاوخن  مامت  دشوجب ، هچ  ره  هک  همشچ  سنج  زا  نامیاهزغم  دنا و  نهآ  سنج  زا  ام  ياه  تسد 

میهد نتشک  هب  نت  رس  هب  رس  رگا  »

« میهد نمشد  هب  روشک  هک  هب  نآ  زا 

.دوب میهاوخن  زین  مولظم  میا ، هدوبن  ملاظ  ام  هک  دنا  هدرک  تباث  نام  یخیرات  ياه  همانسانش 

زا ناشهاگن  هدقع  ات  دندیـشک  یم  نوخ  راو ، هشپ  .دندیکم  یم  هکـشب  هکـشب  دـندوب و  هتفرگ  ناشیاه  تشم  رد  ار  تفن  ياه  لکد 
رد دنتـسج ؛ یم  اجنیا  نیـشنریقف  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  شیوخ  عفانم  .دوش  هدوشگ  رگید ، ياه  تلم  تکـالف  رقف و  ندـید 
رب دـنا و  هتـشرس  یگنادرم  تورم و  هریمخ  اب  ار  ام  هک  دـن  هاوگ  نام  یخیراـت  ياـه  همانـسانش  .یلم  هیامرـس  رد  مدرم ، هقح  قوقح 

؛ تسین اهروخشال  هاگ  مدق  اجنیا ، ِكاخ  دوش » ناریش  ناگنلپ و  مانک  دوش /  ناریو  هک  ناریا  تسا  غیرد  : » هک دنا  هتشون  نام  یناشیپ 
.داد میهاوخن  هار  دیفس  نارتوبک  میرح  هب  ار  هایس  ناغالک  ناغاز و  تسین ؛ اه  سکرک  هاگ  نمیشن  اجنیا  ِهوک 

مینیب یم  نامدوخ  ياه  مشچ  اب  طقف 

شوگ مینیبن ؛ ات  دندوب  هتـسب  ار  نامیاه  مشچ  میتسیاب ؛ شیوخ  ياپ  ود  رب  میناوت  یمن  هک  میریذـپب  ات  دـندوب  هتفرگ  ار  نامیاه  تسد 
ياه هقرج  دنام و  دهاوخن  اهربا  تشپ  هشیمه  يارب  هک  هام  .مییوگن  ات  دندوب  هتسب  ار  نامیاه  نابز  میونشن ؛ ات  دندوب  هتسب  ار  نامیاه 

ام هک  دندهاش  نام  یخیرات  ياه  همانسانش  .دنازوس  دهاوخ  ار  ناش  یگنر  ياه  تاوارک  رتسکاخ ، ریز  شتآ 
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ات روذـعم ، رومأم  هن  میروز ، هب  رودزم  هن  ام  .دینـش  میهاوخن  نامدوخ  ياه  شوگ  اب  زج  دـید و  میهاوخن  نامدوخ  ياه  مشچ  اـب  زج 
! میزیخرب هنوگچ  منیشنب و  هنوگچ  میورب ، هار  هنوگچ  نامدنزومایب  اهنآ 

تخورف میهاوخن  ار  نامتزع 

«. تفای دنهاوخ  تسد  نادب  سراف  یلاها  دشاب ، ایرث  رد  رگا  شناد  »

ياغوغ زورید  .مینیچب  ار  يا  هتسه  يژرنا  ياه  هویم  دنراذگن  هک  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  زورما  دندرب ، یم  ار  نام  تفن  زورید ،
میهاوخ میـشیدنایب و  هک  میراد  رکف  .دـننزب  متقر  اهنآ  ار  نامیادرف  ات  دـنام  میهاوخن  رظتنم  ام  يا ؛ هتـسه  يژرنا  يادوس  زورما  تفن ،

هب ار  ام  یخیراـت  ياـه  همانـسانش  .تفگ  میهاوخ  مییوگب و  هک  میراد  ناـبز  .تشون  میهاوخ  میـسیونب و  هک  میراد  تسد  .دیـشیدنا 
، تخورف میهاوخن  ار  نام  تریغ  ام  .دنا  هتشون  مالسا  فورح  هب  ناریا و  ددع 

.داد میهاوخ  ناشن  ایند  مامت  هب  فلاخم ، ياهداب  مغر  هب  ار  نام  تردق  تخیر و  میهاوخن  ار  نام  تزع 

: سیونریز

.درک میهاوخ  هاتوک  ار  نام  يا  هتسه  يژرنا  نادزد  تسد  زورما  میدرک ؛ هاتوک  ار  ناراوخ  تفن  تسد  زورید 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  )

يدابآدوواد هموصعم  !/ ریسم ْنامسآ  ِدنلب  يا 

درـس دوپ  رات و  رب  ار  تیاه  سفن  يامرگ  هک  يزور  هب  دناشن ؛ دهاوخ  هفوکـش  هب  ار  تیاه  مشچ  هک  ما  هدرپس  لد  يزیرکی  ناراب  هب 
.درک دهاوخ  هبرجت  شیوخ 

زاوآ زا  زییاپ  هتفرگ  مغ  ياه  هچوک  هک  تسا  وت  ناتـسد  اب  .دریگ  یم  ارف  نتـسیز  هرابود  يوهاـیه  ار  رهـش  ياـه  ناـبایخ  ییآ و  یم 
کیدزن تسا ؛ هداد  نت  خلت ، ییاوزنا  هب  توخر ، كاخ  رد  نامیاه  هشیر  ریسم ! ْنامسآ  ِدنلب  يا  .دوش  یم  راشرـس  گرزب ، یـشیور 

.دنک نشور  ار  نامناج  هرجنح  تیادص ، باتفآ  ات  ایب  رت 

.میبایرد هناقشاع  ار  تروهظ  كربتم  دودح  ات  نک  نامهاگن 

تندمآ راظتنا  رد 

مخ چیپ و  رد  .دنک  یمن  كرد  ار  یمد  هدیپس  چیه  هوکش  هک  هتسشن  یکیرات  هب  ياه  هرجنپ  نیا  زا  دنلب ؛ ياهراوید  نیا  زا  ما  هتسخ 
يا منک ، یم  يراج  رهـش ، ياه  هنوگ  رب  ار  مدوبک  ياـه  ضغب  متفا و  یم  هار  ییوت -  هک  یـسک -  لاـبند  هب  هزور ، ره  ياـه  تبرغ 

، حبص ره  وت ، یب  بوخ !
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منک یم  رکف  يدیشروخ  هب  ماجنارس ، یب  ياه  ناتسمز  نیا  گنتلد  .درامـش  یم  سوکعم  ار  زور  ياه  سفن  هک  تسا  یبورغ  نوچ 
.مشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  .دنز  یم  دنویپ  یگدنز  اپارس  يراهب  هب  ار  منایاپ  یب  ياه  یگدرم  لد  هک 

! دراب یم  یناراب  هچ 

یم نیگمغ  .کیرات  درس و  ياه  هچوک  رد  يراد  روضح  وت  .تسا  روانـش  نیمز  ياه  گر  رد  هک  تسا  وت  روضح  بیـس  يوب  نیا 
تلادع ناتـسد  ار  نارتوبک  یمخز  ياهرپ  نابرهم ! يا  ار  هلیم  همه  نیا  تنوشخ  يروآ  یمن  بات  هار و  هب  مشچ  ناردام  مغ  اب  يوش 

هب ار  ام  .شاب  خساپ  وت  ار  ناش  یهانپ  یب  ياهدایرف  دنیوج ؛ یم  ار  وت  هاگن  شمارآ  برطضم ، ياه  ناج  نیا  .تسا  مهرم  وت ، رتسگ 
هچ نک ، هاگن  .دـنک  یم  یگدـنز  ار  وت  ياه  سفن  هک  يا  هعمج  هب  میراـک ؛ یم  هشفنب  ار  وت  روضح  ياـه  هچغاـب  هک  ربب  ییاـهزور 

! دراب یم  یناراب 

نیدلاردب مظاکدمحم  یبات /  یب  ياه  هبدن  رد  کشا  دیع 

یبات یب  ياه  هبدن  رد  کشا  دیع 

نیدلاردب مظاکدمحم 

یم لد  هطوحم  رد  یگنیزبس ، زا  یتوکلم  .دنیوگ  یم  دـمآ  شوخ  اه  هبدـن  هب  دنتـسیا و  یم  هیدـهم  رد  مد  هعمج  ره  ام  ياه  کشا 
فاوط هبدن  ياه  هژاو  درگ  رگا  داب ، ررشرپ  هعمج  نآ  نماد  .تسا  ییایؤر  هبدن ، زا  رطـس  ره  رانک  نوگفدص ، ياهرتوبک  رطع  .دراب 

.دنکن

.دناد یم  شا  هبدن  نویدم  ار  دوخ  يرابرپ  ام  ياه  کشا  رگید  راب  تسا و  هدمآ  هعمج  کنیا 

دنک ادخ  مییوگن  کشا  همه  نیا  زا  رگید  ییایب و  رتدوز  دنک  ادخ  میوگب ، رتهب  دننک ! هیکت  اه  هبدن  رب  اهنت  اه  کشا  نیا  دنک  ادـخ 
.راظتنا زا  میا  هدش  بآ  دکچن ! ام  ياهزوس  هبدن ، قیاقد  لد  زا  ردق  نیا  ییایب و 

»؟ هناگی وت  لاصو  يانمت  هب  یک  ات  : » بوتکم ياه  هیرگ  اب  تسا  هدش  یشاقن  يرعش  راظتنا ، يولبات  رب 
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دوش یم  هک  هعمج 

.دروخ یم  مشچ  هب  راظتنا  ياه  یتیبود  زا  ینالوط  یفص  دوش ، یم  هک  هعمج 

ار تندوبن  دوش و  یم  نیجع  ملق  اب  هک  یغاد  مییام و  مه  زاب  .دـنناسر  یم  رگیدـکی  هب  ار  ام  یهار  هب  مشچ  هتـسویپ  اه  هعمج  ـالوم !
یب دیآ ، یم  هک  هعمج  .تسا  ریثکت  هب  ور  ام  ياه  کشا  نینچ  هک  دنا  هتشاک  هنیآ  هعمج  ره  ياه  تعاس  نیب  رد  ایوگ  .میـسیون  یم 

ناشیرپ ردقچ  اهدیب  ناوسیگ  يادـص  وت ، روهظ  یب  .دنابـسچ  یم  ییاهنت  هرچنپ  هب  ار  شتروص  رارق  یب  یکدوک  نوچ  لد  وت  روهظ 
.دنا موکحم  زییاپ  راسخر  ندید  هب  حبص ، ياه  هرجنپ  وت  یب  تسا ! لاوحا 

! دنک ذوفن  لد  نهیم  رد  هک  زور  نآ  ترگنشور ، ياه  مشچ  دوب  دهاوخ  یعلطم  نسح  هچ 

...ییایب یتقو 

.دنارتسگ یم  توارط  دزیخ و  یمرب  اج  زا  يدومخ  ییایب ، یتقو 

.دوش یم  زاغآ  وت  ياه  ماگ  اب  زورون ، يادص  ییایب ، یتقو 

.دش دنهاوخ  توعد  ناراب  ریظن  یب  رطع  هب  اه  هخاشرس  مامت  دوش و  یم  يراج  تفرعم  ياه  همشچ  راهب ، تکربرپ  ياتسور  رد 

ياه هناد  دننام  اهزور  شاک  يا  .دنا  هدز  ایند  رد  نفعت  ياه  همـسجم  هک  دوب  دـهاوخ  يزومرم  ياه  تسد  زا  ییوج  ماقتنا  تندـمآ 
.دنزب یسدق  گنر  ام  زا  کی  ره  ییاهنت  هب  تندمآ ، گنر  يا  هداجس  هظحل  ات  دنتفیب  ولج  رتدوز  حیبست ،

.دنز یم  وسوس  وت  ندمآ  دیما  اهنت  ام ، بش  نوچ  ياهزور  رد  نک ! هاگن 

.یبات یب  ياه  هبدن  رد  اه  کشا  دیع  تسا و  هدیسر  ارف  هعمج  مه  زاب 

.شاپب تباجتسا  يوب  شوخ  بالگ  زا  یمک  ام  ياه  تسد  هب  راذگم و  اهنت  نیا  زا  شیب  تندماین  اب  ار  ام  ياه  مشچ  ناج ! الوم 
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نیدلاردب مظاکدمحم  زا  یعابر  دنچ 

نیدلاردب مظاکدمحم  زا  یعابر  دنچ 

نابات هعمج 

؟ دزیرن ناسنا  رس  تمحر  ارچ 

؟ دزیرن ناراب  ارچ  ناج  تشد  هب 

لگ رگا  میوقت  نآ  تس  هدوهیب  هچ 

دزیرن نابات  هعمج  ياپ  هب 

ینارکمج

یتیبود برشم ، شوخ  زبس  میمش 

یتیبود بل ، رب  هصق  افوکش 

دمآ دهاوخ  ینارکمج »  » هرابود

! یتیبود بش ، هبنش  هس  هتفه ، نیمه 

کشا

کشا نم ، يایند  رد  هدنایور  یلگ 

کشا نم ، ياج  ار  یقشاع  دیوگب 

هدیسر بش ، هبنش  هس  هارمه  هب 

! کشا نم : ياه  ینارکمج  قیفر 

يدمحم سابع  / میا هدش  حون  زا  رتریپ 

.دنشک یم  شود  هب  ار  تیابع  يوب  هک  تساهزور  اهداب ،

.ناتخرد همه  باوخ  زا  رت  مارآ  يا ؛ هتشذگ  یلاوح  نیا  زا  بش  ره  وت 
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! تسا هدش  رتریپ  ردقچ  ایند  هلاس ، رازه  هلصاف  نیا  اب 
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.رت ناوج  ربمایپ  فسوی  زا  وت  مرتریپ و  حون  زا  نم  .ما  هدش  ریپ  تیرود ، لاس  رازه  زا  رتشیب  نم 

!؟ ...ار تندمآ  ياه  شفک  زونه  وت  اما  دشوپ ؛ یم  ار  شگرم  نهریپ  دراد  ایند 

دنراد زور  هس  ام  ياه  میوقت 

.تسا هدش  هصالخ  هتفه  زور  تفه  نیمه  رد  ام  يایند  هزور  ود  مامت  دنور ، یم  رس  ناشدوخ  زا  دنراد  اهزور 

.هعمج هبنش ، جنپ  هبنش ، هس  دنرامش ، یم  دنوش و  یم  رارکت  سب  زا  دنوش ؛ یم  هناوید  دنراد  اهدیسررس 

.تسا زور  هس  نیمه  اه  هتفه  یشوخلد  همه  .تسا  زور  هس  نیمه  اه ، میوقت  يایند  همه 

هدرکن تندمآ  رطع  زا  راشرس  ار  هعمج  چیه  زونه  وت  اما  درم ؛ میهاوخ  هعمج  ياهرصع  رد  میا و  هدش  دلوتم  هعمج  ياهرصع  رد  ام 
.يا

دنرادن ییوب  گنر و  وت  یب  اه  هعمج 

.دیباوخ دهاوخن  تمایق  زور  ات  دنیبب ، ار  تندمآ  باوخ  ایند  رگا  دمآ ! دهاوخ  تمس  مادک  زا  تا  ینابرهم  متسناد  یم  شاک 

.دنا هتسشن  رظتنم  بورغ ، هناتسآ  رد  اه  باتفآ  همه  .دسر  یم  هار  زا  دراد  راهب 

نادـلگ رد  قشع ، ات  ایب  دـنورب ! ام  یـسپاولد  ياهزور  رـس  يالاب  زا  یگنتلد  ياـهربا  اـت  اـیب  .دـنرادن  ییوب  گـنر و  وت  یب  اـه  هعمج 
! دریگب ایرد  يوب  نامقشم ، رتفد  تاحفص  همه  ات  ایب  دنزب ! هناوج  نامیاه 

! تسا مادک  دنز ، یم  هسوب  ار  تیاه  مدق  هک  ینابایخ  نیلوا  متسناد  یم  شاک 
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...ییایب وت  رگا 

وت رگا  .دروخ  دهاوخ  كرت  اه  گنـس  هلاس  رازه  دنچ  ياه  ضغب  تسکـش و  دـنهاوخ  ار  دوخ  توکـس  اه  هنییآ  همه  ییایب  وت  رگا 
نادوان همه  و  دیراب ، دنهاوخ  ایند  هتفرگ  رابغ  ياه  هشیش  رب  ناما  یب  دنت و  ياه  ناراب  اب  ار  دوخ  هلاس  رازه  یگنشت  اهربا  همه  ییایب 

سح ناراب  رد  اهنت  ار  وت  گنتلد  ياه  کشا  يوب  .دهد  یم  ار  وت  يوب  ناراب  طقف  اجنیا  .درک  دنهاوخ  کبـس  ار  ناشیاه  هدـقع  اه ،
گنتلد ياهزور  نیا  هک  اـیب  يدرک ! یم  تا  همیخ  سوناـف  ار  اـم  کـشا  هراتـس  شاـک  يا ؟ هدز  همیخ  نامـسآ  مادـک  رد  .مینک  یم 

.دنراشف یم  ار  ام  هیرگ  يولگ  دنراد 

يداب تهزن  دیایب /  یسک  ات  مرظتنم  نم 

دیایب یسک  ات  مرظتنم  نم 

يداب تهزن 

نودب يا  هزانج  چیه  رگید  ات  دشخب ، یم  ار  حبص  يافش  مانمگ ، ياهروگ  رب  هتفخ  ياه  هیرگ  مامت  هب  هک  دیایب  یسک  ات  مرظتنم  نم 
.دوشن هدرپس  كاخ  هب  تبرت ، مسبت و  هنارت و 

چیه رگید  ات  دزیر  یم  نامسآ  يانهپ  رب  ار  شیوخ  رازم  یب  نارـسپ  رب  ناوخ  هیثرم  ناردام  ياه  هیوم  هک  دیایب  یـسک  ات  مرظتنم  نم 
.دنکن بورغ  هدیدن  هام  ناردام  ناماد  رد  يا  هراتس 

ات دراپس  یم  دیشروخ  ياه  يرادلد  زا  يا  هراچ  هب  ار ، نیمز  رب  هداتفا  ورف  ناگراتس  غارچ  یب  نامشچ  هک  دیایب  یسک  ات  مرظتنم  نم 
.ددنبن لیخد  بش ، هتسکش  هخاش  رب  شیوخ ، زبس  هدید  ود  یپ  رد  يرئاز  چیه  رگید 

رگید ات  دهد  یم  یلست  راهب  هشفنب و  زا  یمهرم  اب  ار  نافوت  زا  هتشگزاب  ناگدیدایرد  لالز  ياه  مخز  هک  دیایب  یـسک  ات  مرظتنم  نم 
.دنیشن بورغ  رابغ  شیوخ ، يردام  هاگداز  رد  يرفاسم  چیه  هاگن  رب 
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ات دربب  ناراب  ياه  لاب  ترواجم  هب  ار  رون  غاب  هب  ور  هداج  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  هناورپ  هلبآرپ  ياـهاپ  هک  دـیایب  یـسک  اـت  مرظتنم  نم 
.دنامن زاب  ندیرپ  زا  ترایز ، هار  همین  رد  يا  هتسکش  رپ  هناورپ  چیه  رگید 

سدقم كاخ  نآ  یهاوخنوخ  هب  ولگ  رد  يراخ  اب  ار  نیـشن  هناخ  نارازه  شیوخ ، زبس  همیخ  ریز  رد  هک  دـیایب  یـسک  ات  مرظتنم  نم 
.دشابن رازم  یب  يردام  چیه  دنامن و  ناشن  مان و  یب  يرازم  چیه  رگید  ات  دراد  تعیدو  هب 

یتمعن اتیزر  دیما /  کی  هب  اهنت 

دیما کی  هب  اهنت 

یتمعن اتیزر 

.نکن رترید  نیا  زا  هدرک ! رید  ياقآ 

! نک ما  يراهب  .تسا  زیررس  هعمج  ياه  بورغ  نارکمج ، لها  ياه  مشچ  هساک  .دوش  یمن  رتزیررس  نیا  زا  هنامیپ 

ما هتسشن  تیاپ  هب  دیما  کی  هب  اهنت 

یتشاذگ رخآ  هخاش  يور  هک  یبیس 

شوپزبس درم 

، ینک هنوراو  ار  باتک  رگا  هک  ردـق  نآ  .ما  هدیـشک  زمرق  طخ  اهنآ  همه  ریز  .مدرگ  یم  وت  ياه  هناشن  لابند  راظتنا ، ياه  باـتک  رد 
.دکچ یم  نوخ  نآ  زا 

ات ما  هدیربن  زونه  ما ، هتفاب  ترادید  يارب  هک  ار  ییاه  لایخ  نم  تسا و  هدامآ  وت  مچرپ  يارب  اه  گنر  همه  اه ! هعمج  ِشوپزبس  درم 
.يدهملا انا  گناب  اب  دنیآرد ، زازتها  هب  وت  تسد  رد 

نارباع ياه  هرهچ  هب  نم  یشوخ  لد  مامت 

دوش یم  هابتشا  هک  ییوت  منک  یم  رکف  هک 

: سیونریز

زج نم  دـشک ، ازارد  هب  تروهظ  رگا  .نیرکنم  زا  ماـقتنا  و  نینمؤم -  ندرک  زیزع  و  نید -  يراـی  يارب  هدرک  هریخذ  ار  وـت  دـنوادخ 
.میازفین تا  هرابرد  نیقی 
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! ناشخرد راونا  رسپ  يا  وت  رب  دورد 

! ترتع ياه  شناد  ندعم  يا  نازورف و  ياه  مَلَع  رسپ  يا  وت  رب  دورد 

یقلاخ یلع  درگرب / ! یهایس ؛ لاگنچ  هب  هداتفا  رون 

! درگرب یهایس ؛ لاگنچ  هب  هداتفا  رون 

یقلاخ یلع 

هب ارم  هک  يرارکت  ياه  هژاو  زا  اما  ...وت .  زا  هبدن ، وت و  زا  ییاهنت ، وت و  زا  راظتنا ، وت و  زا  تبرغ ، وت و  زا  میوگب ؛ وت  زا  متساوخ  یم 
.ما يرارف  رود ، وت  زا  دنک و  یم  لوغشم  دوخ 

؟ ییاجک اقآ !

؟ دوش هریخ  هعمج  باتفآ  بورغ  هب  اه  کشا  یک  ات 

؟ دریگب دوخ  هب  لصاح  یب  يراظتنا  گنر  اه  هعمج  یک  ات 

! میونشب ار  وت  هّللا » هیقب  انَا   » يادن دیاش  ات  میتسشن  شوگ  هب  ردقچ  اقآ ؟ ییاجک 

ناماه مشچ  اقآ ! یـسک ؛ یب  هب  وت ، دوبن  هدرک و  نامیالتبم  يدنمدرد  هب  ییادج ، .دنتخوس  اه  هناورپ  دندش و  شوماخ  اه  عمـش  اقآ !
؟ دشاب هار  هب  دیاب  یک  هب  ات 

درگرب یهار ؛ هب  مشچ  زا  دش  هتسخ  اه  مشچ  »

« درگرب یهایس ؛ لاگنچ  هب  هداتفا  رون 

يویدخ الهش  / ما هدرپس  منامشچ  هب 

هشوگ کی  نکاس ، مارآ و  دنناوت  یمن  اه  مشچ  اما  .دننکن  يراک  تندمآ ، ياه  هظحل  ندییاپ  زا  ریغ  ما ، هدرپس  منامشچ  هب 

اهنآ .دنیوج  یم  ار  تا  یناشن  لد ، يادـص  اب  دـنا و  هداتفا  هار  هب  تلابند  مشچ ، کشا  اب  .دـننک  نوکـس  هناهب  ار  تندـماین  دـنتفیب و 
 . ...وت ات  دنا  يراج 

ییایب وت  رگا 

هاگن هشوگ  زا  دنروآ و  یم  رد  رـس  یگدرـسفا  ياه  هخاش  زا  دنز ، یمن  اذـغ  بآ و  هب  بل  هک  ناتخرد  هدیکـشخ  هخاش  ییایب ، رگا 
.دنز یم  هناوج  راب  رازه  دنوش و  یم  نازیوآ  ناتخرد 
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نیمز ار  تخرد  هنت  اـی  دریگب  هناـشن  ار  شا  هنـال  یناـمک ، هکنیا  زا  تسین ؛ میرک  اـی  ياـه  یـسپاولد  زا  يربـخ  رگید  ییاـیب ، وت  رگا 
 . ...دننزب

رورسم بنیز  / باتفآ ات 

: ما هدرک  همزمز  دوخ  اب  ما ، هدرواین  بات  ار  ندوب  وت  یب  هک  اهراب  اهراب و 

« ...میوگ یمن  مه  قشع  زا  رگید  »

!؟ دورسن وت  زا  یلو  دوب ، قشاع  ار  ادخ  دوش و  یم  رگم  یتسار ، .تسا  نم  قشع  نامجرت  اهنت  وت ، مان  مقشاع و  زونه  منیب  یم  اما 

! گنن مان و  نابلاط  مزب  رد  هن  گنر و  رازه  ياهرتسول  گنر و  تفه  ياه  عمش  ياپ  رد  هن  اما  مراد ؛ تسود  ار  نتخوس 

.دزوس یم  ار  مناجدنچره  دزورفا ؛ یمرب  ملد  رد  ار  قایتشا  ياه  هلعش  هک  ...ار  نتسیرگ  و 

! يریگن هدرخ  نم  رب  يریذپب و  رگا  ...هتسشن  نوخ  هب  ییاه  مشچ  هتسکش و  یلد  زج  مرادن ، يزیچ 

: میوگ یم  هرامه  میوج و  یم  ار  وت  طقف  میاه  ییاهنت  تولخ  رد  مه  زونه 

ما هدامآ  یقشاع ، يارب  نم  »

« ...ما هداس  مالس  کی  رارق  یب 

.مراذگ یم  مرس  ریز  ار  تندمآ  ياه  ماگ  يادص  بش ، ره  مراد و  تتسود  نامسآ  نیمز و  هزادنا  هب  مه  زونه 

 ! ...شاک

! دناسرب وت  هب  ارم  ...و  یلایخ  یباوخ ، ییایؤر ، یکشاک 

! دناشکب وت  يوک  هب  ارم  يزور ، تنامشچ  هبذج  یکشاک 
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 ... یکشاک

.درپس یم  اه  نافوت  هطرو  هب  ارم  درب و  یم  ار  مناما  کشا ، لیس  اما 

.مرارق یب  مرادیب ، وت  دای  هب  زین  بشما 

، باـتفآ اـت  متـسناد  یم  یکـشاک  مه  نم  تسا و  هدـناوخن  ار  وت  زج  یـسک  زگره  هتـشگرس ، لد  نیا  یناد  یم  بوـخ  هک  مناد  یم 
! تسا هدنام  ردقچ 

هدنام اهرود  هب  بشما  ما  هتسخ  هاگن 

؟ ییآ یم  هرابود  ایآ  نم  ياه  باوخ  غارس 

یتمعن اتیزر  / نابرهم رای 

دسرب نات  تسد  دوز  اعد ، نیا  هطقن ]! ات  هس  مه  دعب  فلا -  کی  ]

دسرب نابرهم  رای  نآ  تسد  دربب ، شدوخ  اب  بآ  مهد  یم 

هداتفا قیمع  فاکش  کی  لد ، هناخ  فقس  هب  امارتحا !

دسرب نامسآ  هب  میاه  تسد  هک ، مراودیما  اج  نیمه  زا 

تسوت قفاوم  ابلاغ  مرظن  مراد ؛ رظن  کی  ياضاقت  نم 

دسرب نامهیم  هب  دیاب  هکره  تسا ؛ ناسآ  درادن ، يراک  هک  نیا 

دیتسرفب حیسم  دمآ ، هعمج  هطقن ] ات  هس  مه  دعب  فلا -  کی  ]

دسرب ناگدرم  عاضوا  هب  ات  مهاوخ  یم  هرابود  ًامارتحا 

«! وه ّالا  هلا  هدحو ال   » ...وا اما  همان ، ِتشپ  اه ، همان 

دسرب ناوختسا  هب  دیاب  دراک  يرآ : ما ، هدیقع  مه  امش ، اب 

دندرواین يا  همان  اهدور ، تشذگ ؛ هبنشود  هبنش و  کی  هبنش ،

دسرب نارگید  تسد  شخساپ  دیراذگب ، میا ، هدیسرپ  هچره 
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نایلیلخ يدهم  / لایخ سوناف 

وت مشچ  دادتما  رد  ناوت  یم 

درک ریبعت  ار  هنییآ  کی  باوخ 

تفگ زبس  ياه  هظحل  زا  ناوت  یم 

درک ریسفت  ار  وت  نامشچ  رعش 

دز فرح  تیاه  مشچ  اب  ناوت  یم 

تفکش وت  ياه  تسد  نایم  رد 

دش زاغآ  ناوت  یم  تهاگن  اب 

تفگ هنییآ  زا  بآ و  زا  ناوت  یم 

وت نامشچ  وترپ  رد  ناوت  یم 

تشذگ نابلحاس  مشچ  رانک  زا 

درک شوماخ  ار ، سوناف  ناوت  یم 

تشذگ نافوت  زا  جوم ، نایم  زا 

یسک یب  ياه  هظحل  رد  دوش  یم 

درک هناخ  تیاه  تسد  نایم  رد 

تسشن مشیربا  غاب  رد  دوش  یم 

درک هناورپ  زا  رپ  ار ، تیاه  هناش 
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تشد کیرات  هنیس  رد  ناوت  یم 

دناوخ رعش  کی  يونثم ، کی  لزغ ، کی 

وت مشچ  ياه  هیاس  هانپ  رد 

دنار هناخ  زا  ار  دیشروخ  ناوت  یم 

دش جوم  تهاگن  کی  اب  ناوت  یم 

دروخ دنگوس  وت ، مشچ  ِحیرض  رب 

داهن رس  تیاه  هناش  رب  ناوت  یم 

درپس ناج  تیاه ، مشچ  هانپ  رد 

يریدن هیقر  / ون لاس 

ون لاس  زاغآ  هرفس  نیس  تفه  اب 

وشب ام  نیس  نیرت  هراتس  ایب ، ًافطل 

ياه ياه  داتشه و  دصیس و  رازه و  لاس 

...و هتفرگ  نابایب  هوک و  تخرد و  لاح 

ریسا نانچمه  نیمز  ضبن  تاه ، تسد  یب 

ورگ رد  سوناف  هلعش  تاه ، مشچ  یب 

بان ياه  هصق  لزغ  جوا  ماتخ و  نسح 

! ونشیو عیشام ! ترضح  شورس ! ، ورسخ ! ،

ار فالک  نیا  منزب  هرگ  مور  یم  نم 

...ُدبعن كایا  هیآ  هب  هبترم  دص 

تسرپ تب  موق  نیا  هئشن  ماحدزا  رو 
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وت ...هلا  نا ال  دهشا  زازتها  ای 
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دوش یم  بوخ  اه  هتخاف  مامت  لاب 

ور هدایپ  رد  ینزب  مدق  رگا  بش  کی 

راهب ناهگان  دنکش  یم  مسلط  بش  نآ 

ون لاس  زاغآ  هنیآ ، بآ و  لیوحت 

نایلیلخ يدهم  / زبس هناخ 

تسا زبس  هنایشآ  وت ، لد 

تسا زبس  هناخ  وت ، ياه  مشچ 

دش رتوبک  کی  لثم  نم  لد 

تسا زبس  هنال  وت ، ياه  تسد 

تس یبآ  وت  هاگن  نامسآ 

تسا زبس  هنارک  شرانک  رد 

نم لد  رب  رابب ، ناراب  لثم 

تسا زبس  هناوج  کی  نم  لد 

تسا نیگمغ  ياون  کی  ملد  رد 

: تسا زبس  هنارت  کی  مبل  رب 

تسا سب  هیرگ ، يارب  هناهب  کی 

تسا زبس  هناهب  کی  مه  قشع ،

نایلیلخ يدهم  / ...یناشیرپ ات  زونه 

مریمب نازیخ  ناتفا و  مهاوخ  یمن 

مریمب نابایخ  رد  ای  هچوک  رد  و 
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مه نم  دندیسر ، ایرد  هب  مرابت 

مریمب نافوت  دننام  هک  منآرب 

تحار هک  مدرم ! يآ  دینک  میاهر 

مریمب ناسنا  لثم  مدوخ ، هیبش 

اما مسرت ؛ یمن  ندرم  تخس  زا  نم 

مریمب ناسآ  هک  ات  نکب ، یهاگن 

مدوب وت  قشع  ناشیرپ  يرمع ، و 

مریمب نآ  زا  رت  ناشیرپ  ات  ایب ،

لحاس ربا و  لگنج و  وت و  رانک 

مریمب ناراب  ریز  رد  هنابیرغ 

اه بش  راوید  تشپ  زا  نک  میادص 

مریمب نادیهش  لثم  هک  نک  اعد 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 
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زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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